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NOTA 

CASO DE GOYAZ 

Parecer n.º 50. 

Em 19 de Julho de 1905 é lida a mensagem e ençiada á Com-
missão de Constituição. Nomeado relator o snr. Esteçam Lobo apresen-
tou em Agosto um parecer que não teçe assentimento unanime da 
Commissão. 

Em 5 de Julho de 1906 é lido o parecer n.º 5o cujo andamento 
não consta dos Annaes. 
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GAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 19 DE JULHO 

Srs. Membros do Congresso Nacional - Com a data de 6 do mez findo, 
recebi uma representação, assignada por Simão de Souza Rego e Carvalho 
e mais vinte e·tres cidadãos, expondo os factos determinativos da situação 
anomala em que se encontra o Estado de Goyaz, onde existe duplicata dos 
Poderes Legislativo e Executivo. 

A esta representação acompanham divel'.sos documentos, em numero de 
onze. 

Tambem recebi, a 14 do corrente, um telegramma em gue aquelle cida-
dão e dous outros que assignam a representação commumcam haver sido 
empossado no cargo de 1. 0 vice-presidente do Estado o coronel Frederico 
Ferreira Lemos, que assumiu o governo na ausencia do presidente eleito, 
Senador José Joaquim de Souza. · 

Na mesma data de 14 de julho, foram-me presentes mais doús telegrq,m-
mas, um de Frederico Ferreira Lemos, participando ter assumido a presi-
dencia do Estado e pedindo que o Governo Federal sustente sua autoridade, 
que exprime o voto real da maioria do eleitorado, e outro, com a assignatura 
Rocha Lima, fazendo igual communicação . 

A' vista do que occorre, submetto o assumpto á vossa elevada apre -
ciação , afim de que vos digneis deliberar a tal respeito como vos parecer 
acertado . 

Envio, em original, todos os documentos a que me tenho referido . 
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1905. - Francisco de Paula Rodrigues 

Alves. - A' Commissão de Constituição e Justiça. 

PRIMEIRA PARTE: a) EXPOSIÇÃO DOUTRINARIA. ; b) EXAME DO CASO 

SUJEITO . 

Transmittindo o Sr. Presidente da Republica a esta Camara, em mensa-
gem especial, petição acompanhada de varios documento·s com que diversos 

cidadãos de Goyaz, pertencentes a uma das parcia-
P arecer do tidades políticas alli existentes, solicitaram a S. Ex. 

interviesse officialmente naquelle Estado para 
Sr. Estevam Lobo. " manter a fórma republicana federativa " - relega 

ao Congresso Nacional a attribuição, que lhe é 
peculiar, de definir e solver legislativamente a hypothese vertente. 

E, dest'arte, vem a Commissão emittir seu parecer. 
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§ 

· a) ExPosiçÃo DouTRINARIA (1). 

Assumpto de extrema delicadeza, - affecta a intervenção á essencia 
mesma do organismo federal. 

Se, a certos respeitos, ella se ha de considerar corno necessaria integração 
desse regímen - pois que imperando nos Estados federados desordem mate-
rial e anarchia ou subversão dos seus poderes publicas, repousaria a União, 
na expressiva phrase de H. von Holsk, sobre pés de barro : should stand of 
clay - de outra parte, exercida sem limites necessarios, poderá a intervenção 
ferir de morte o systema de autonomia dos Estados, por certo o attributo, 
que a todos sobreleva, do federalismo. 

Ante a sociologia contemporanea, o facto social prima sobre o indivi-
dual. Nesse eterno dualismo entre os principaes rivaes - que se manifesta 
em todas as phases da aggregação humana desde a familia até á humanidade 
- prevalece sempre o segundo sobre o primeiro. A presumpção é que repre-
senta elle, como o orgão de maior relação, as necessidades e as aspirações 
da sociedade humana. 

Semelhante postulado da Sociologia applica-se a este aspecto isolado da 
instituição política, que o problema da intervenção suggere: a lei tambem, 
o particular cede ao geral: como subsistirá União, haurindo elementos de 
vida das cellulas que a compõem, se estas se degeneram e, afinal, fenecem? 

Difficulta-se, porém, oi problema porque elle toca, a um tempo, ao que 
com justeza, denominou Robin Jacquemyns os dous polos de uma sociedade 
organizada : de um lado a f utonomia dos Estados e do outro a sua solida-
riedade. 

Conciliando e vinculaqdo, numa só formula os dous ideaes políticos, 
têm as constituições dos pqvos, de regímen politico similar ao nosso, regu-
lado a faculdade intervencionista quaes a dos Estados Unidos (art. IV, 
secção 4. •); do Mexico (art. n6); da Republica Argentina (arts . 6. 0); da 
Venezuela (art. 101) e 00. Cplombia (arts . 19 e 91), accrescendo por ultimo a 
Brasileira de 24 de Feverefyo, art. 6. 0 e seus numeras. 

Concordam, em seus traços geraes, esses differentes instrumentos legis-
lativos, divergindo, entretaµto, em pontos accessorios. 

Quanto ao exercício dessas garantias constitucionaes, classifica-as 
J. V. Gonzalez (2) em tres grupos: 

I. - LegislatiP(J,S - attribuidas ao Congresso, na qualidade de 
supremo poder politico, arbitro entre os Estados. 

II. - ExecutiPç,s, de alçada de poder, a quem especialmente 
incumbe assegurar e manter a ordem e a tranquillidade publica. 

III. - Judiciaes, para o fim de serem processados e julgados os 
crimes políticos que a intervenção tenha apurado . 

. (I) Não s~rá ~'{ira de proposito advertir que esta mat~1·ia (a intervenção), por 
muito debatida Ja, nada offerpce de novo; o que quer dizer que o presente tra-
balho será simplesmente a reproducção do que, innumeras vezes, tem sido dito, 
relembrado e indicado. 

(~) Manual de la Const. Ang., pag. 7õ8. 
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Do exame do art. 6. 0 da Constituição Federal chegaremos á conclusão de 
se achar ou nã:o incluida essa triplice categoria entre os dispositivos do 
referido artigo. 

Definil-o, em termos inequivocos ; tirar delle os corollarios logicos que 
elementar hermeneutica indigita, não é encargo susceptivel de atormentar 
de tal arte os espíritos, a ponto de se considerar como, por vezes, se tem 

_entendido, ser esse texto constitucional um verdadeiro leito de Procusto, 
onde se ha de sempre deformar a lidima doutrina scientifica. 

Concerne a primeira e assás debatida questão ao saber - qual, dentTe 
os poderes constitucionaes, o competente para intervir em negocios pecu-
liares aos Estados. Tanto importa fixar-se o exacto sentido do art. 6. 0 quando 
attribue semelhante competencia ao Governo Federal. 

Analyzando esse artig9, observa Milton: 

r " Mas o que se deve entender por Governo nos t ermos deste 
artigo? Não ha duvida de g:ue, aqui, este vocabulo é synonimo de 
Poder Executivo ,· porque so este é capaz - pelos recursos de que 
disp~e e prest~za com que pó de agir - <:!-e tornar effecti vas as ~rovi
denc1as e medidas a que alludem os diversos numeros do crtado 
artigo. n (1) 

Assim pensam autoridades parlamentares de não · menos apreço. Em 
varios debates memoraveis, ha sido essa interpretação brilhantemente 
sustentada. 

Parece, no emtanto, pôr cobro á controversia o exhaustivo commentario 
do eximio constitucionalista João Barbalho. A seu ver, - goCJerno federal 
se ha de entender : o conjuncto dos poderes constitucionaes, e não o poder 
executivo, isoladamente considerado (2). 

Demonstra, em seguida, o seu asserto com esta copiosa serie de irrecu-
saveis argumentos : . ~ 

I. - Os termos em que está concebido o art. e sua collocaçii.o 
na primeira parte da constituição ; 

II. - A indole e importancia do poder de intervenção; 
III. - A lição dos trabalhos preparatorios da Constituição ; 
IV. - O emprego das mesmas palavras em _outros artigos da 

Constituição para exprimir o conjuncto de poderes federaes ou a 
" União Federal " e não restrictamente o Poder Executivo ; 

V. - O estudo comparado desta parte da nossa com as consti-
tuições de estados regidos por igual fórma de _.s-overno, cabendo a 
funcção interventora, na dos Estados Unidos r~orte-Americanos, a 
11 os Estados Unidos "• art. 4, secção IV, a 11 ()s Poderes da União 
na do Mexico (art. 116), e á 11 Confederação '' na da Suissa (art . 5), 
nenhuma dellas se referindo exclusivamente a algum dos ramos em 
que se divide o 11 Governo Federal. " 

VI. - A opinião de commentadores ela Constituição dos Estados 
Unidos; 

Vil. - A affirmação irrecusavel, para occasião de tralar-se de 
assumpto tendente ao exercício ela intervenção de signatarios da 
Constituição pelo Governo submettida á nação, taes sendo: 

(r) A Constituição, pag. 24-25. 
(2) Commentarios, p. 20. 
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a) a mensagem do Sr . .. Vice-Presidentê da H.epublica, Marechal 

Floriano Peixoto, de 18 de Dezembro de 1891, entregando ao Con-
gresso o estudo e deliberação definitiva dos casos referentes ás 
disposições dos governadores ; · 

b) a interpretação do Sr. Quintino Bucayuva que, com seus 
collegas do Governo Provisorio, referendou a Constituição apresen-
tada ao Congresso, e onde declara ser Governo Federal - a expres-
são da unidade nacional representada pelos tres poderes ; 

e) no mesmo sentido, o parecer n. 34 de 24 de Maio de 1893, de 
que fôra relator o Sr. Aristides Lobo, e, por fim; ' 

d) a douta interpretação do Sr. Campos Salles, concorde com os 
anteriores, e, com a dos outros, de irrecusavel autoridade, por partir 
tarnbem de um dos signatarios da Constituição e dos que não 
pequena parte tomaram em sua elaboração. 

§ 

I. - INTERVENÇÃO DO CONGRESSO. 

Rcali:.:a -se, <lc ol'dinario, para o fim de assegurar a fórma republicana 
fedem tiva. 

Envolve, como se verá dentro em pouco, delicadíssima competencia g;ue 
entende com os principias basilares do regímen. Manter a fórma republica 
federativa é proclamar, in specie; o que por tal se deva entender. 

Dabi se induz a natureza, toda política, das attrihuições que se conferem, 
nesse particular, ao Poder Le~islativq. Ellas se enlaçam, por vínculos indes-
tructiveis, á especifica funcção política. E, pois, ao poder político por excel-
lencia, ao Legislativo, compe\irá, primariamente, decidir da intervenção. 

Dar, a esse respeito, COI'J'.,lpetencia ao Executivo ou ao Judiciaria fôra 
travar a roda do assás engenhoso mecanismo constitucional. 

Em summa: decidir, em ç:ada caso concreto desta especie, da necessi-
dade ou conveniencia da intervenção, - só o Poder Legislativo o poderá fazer 
com efficacia. · 

Falta ao Executivo a capacidade organica. Apparelho de execução, repu-
gna-lhe essa iniciativa, quiçá susceptivel e necessaria de se traduzir em lei. 
Adviria ainda de se lhe reconhecer essa faculdade - serilssimo perigo; o mais . 
facil accesso, cfue se lhe entreabre, para os abusos . Insensivelmente o regí-
men, de federa , se converteria em mal disfarçada dictadura. 

Subtrahe-se tarnbem, por igual, ao Poder Judiciaria essa competencia 
referente a ohjecto político, - dissonante, em absoluto, de sua precipua 
attrihuição de julgar factos contenciosos. 

Manifesta-se concorde, a ~sse proposito, a grande maioria dos trata-
distas, a lição que H. von Holi;t compendia é, em linha geral, a que todos 
emittem. 

" Tbe only question is - observa elle - to wbich of its depart-
ments the decisive judgement belongs. Tbe Supreme Court has anse-
vered the question by i;ayipg that Congress must decide and that the 
Courts and the prendent must recognise its decision as binding. As 
the question is not le15al, but purely political, this view certainly 
cannot be d.isputed. " (1) 

(r ) Consl. Law, § 80, p . 238. 
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Assim se tem uniforme.mente entendido e praticado, nos Estados Unidos, 
em mais de um caso notavel. E' conhêcidissimo o memoravel julgado de 
Luther de Bordese, pronunciando-se, nesse teôr, o chief justice Pancy. 

Hare, ao inserir e commentar essa decisão, assim se externa: 

" Admirable as is the adjustment ot the Constitution, it does not 
from the nature of the things coner the entire ground ; and there 
are cases where Congress are the sole judges of the nature and 
extent of their powers, and an appeal cannot be had to the jiudiciary. 
Such as instance may aviré under the f'ourth section of Article IV, 
that « the United States whall guarantee to every State in the Union 
a republican forro of government .. . and, on the application of the 
legislature or of the executive ... from domestic violence " ; and should 
tbe power he ·abused the remedy is at the polis, or ifthe evel is into-
lerable, through tbe exercise of' the inalienable right of revo-
lution. " (r). 

Reproduzindo as conclusões de outro julgado do Supremo Tribunal, 
assignala Blacke o mesmo conceito : 

The Constitutional authority of' « Congress to pass the Recons-
truction Acts for the restauration of the legitimate gouvernments in 
the states which hod jomed in the late rebellion wo derived f'rom 
the clause. The power to carry into effect tbe clause of guarantee is 
primaritz a legislation power and resicler in Congre.ss. " (2). 

A despeito das tormentosas disputas a que têm dado lugar as interven-
ções, é corrente, na Argentina, o principio acima assigna:lado da doutrina e 
jurisprudencia norte-americana. 

Manifesta-se, por essa forma Barraquero em sua conhecida obra : 

« Entre nosotros no hay jurisprudencia establecida. Unos han 
creído que es unafuncion meramente ejecutiva, otros han sostenido, y 
á nuestro juicio, con fundamentales razones, que es al Congreso á 
quien toca por medio de una ley decidir, en cada caso ocurrente, si 
debe ó no llevarse la intervencion á una Provinda (3). 

Reproduz Gonza:lez o mesmo conceito quando diz : 

" El poder de intervenir, bajo los das formas del artículo 6. 0 ha 
sido implícito y primariamente conferido a:l Congreso. A este cuerpo 
le corresponden todas las facultades creadas para mantener y regir 
las r elaciones de las Provincias entre sí y con la nacion, en su capa-
cidad politica de Estados confederados ; él debe decidir que genero 
de gohierno es el que se ha establecido en un Estado: si es republicano 
o no segl'in la Constitucion ; si deve ser admitido en la union en 
caso de uno nuevo, y cuáles deben ser sus límites territoriales (4). " 

(r) Amel'ican Law, r, p. 124. 
(2) Ame,.ican Const. Law, pag. 242-3. 
(3) Espíritii y Pl'âctica de la Const. A1•gent., pugs. 197-8. 
(4) Op. cit., pag. ?74· 
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Coincide, na mesma solução, a legislação mexicana. Aliás; cinge a 
faculdade intervencionista de excepcionaes garantias conforme nol-o attesta 
Eduardo Ruig. : 

11 No es raro el caso de que en virtude de cualquier conflicto 
haya en un Estado dos Congresos y hasta dos gobernadoreS de 
hecho, reclamando cada uno para si la legitimidad. A cual de esas 
personas politicas debe darse el auxilio? T<'avorecer a cualqUiera de 
ellas seria tanto como conceder al Presidente la facultad de declarar 
sobre la legitimidad de aquellas autoridades, lo que evidentemente 
no está expreso entre sus atribuciones , y además es Iilateria exclu-
siva del regimen interior de los .Estados. En una lucha entre la 
legislatura y el governador, solo aquella tendria el derecho de 
inpetrar' el auxilio federal , acaso para derrocar por espiritu de par-
tido ó otro interés mezquin.o á un funcionaria á todas lnces legitimo, 
cuando acaso la legislatura fuese la usurpadora. · · 

Estas consideraciones de indisputable evidencia determinaron 
la reforma, que las nuevas fracciones V y VI del inciso B del 
articulo 72, estabeleceu que el Senado tiene ·facultad para 11 resolver 
las cuestiones politicas que surjan entre los poderes de un Estado, 
cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, ó cuando con 
motivo de dichas cuestiones se haya interrompido el orden consti-
tucional, mediando un conflicto de armas. En este caso, el Senado 
dictará su resolución sujetando-se á la Constitución General de la 
Republica y á la del Estado (1). " 

Ori~inal regimen domfn.a, quanto á intervenção, em as Republicas de 
Colambia e Venezuela as unicas das sul-americanas que, além da Argen-
tina, se org-anizaram sob o systema federal. 

Jnstitlllram ambas, copiando-se uma á outra, esta curiosissima novidade, 
a de considerar a União cqmo potencia neutra, ou supremo arbitro, entre as 
belligerantes - que taes s~ consideram as facções locaes em luta. 

Reza, de facto, a da Colomhia : 

11 Art. 19. - El Cobierno de los Estados Unidos no podrá 
·declarar ni hacer la guerra á los Estados sin espresa autorizacion 
del Congreso, i sin haber agotado antes todos los medias de conci-
liacfon que la paz nacional y la conveniencia publica exijam. " 

Disposição essa que se completa com a do art. 91 : -
" El Derecho qe jentes hace parte de la lejislacion nacional. Sus 

disposiciones rejiram especialmente en los casos de guerra civil. En 
consecuencia, pueÇl.e ponerse término á esta por media de Tratados 
entre los beligerantes, quienes debéran respetar las prácticas huma-
nita.rias de las naciones cristianas y civilisadas. ,, 

Estatue a Constituição Venezuelana : 

" Art. 101. - Ni el Ejecutivo Nacional, ni los de los Estados 
pueden tener interyencion armada en. las contiendas domesticas de 
un· Estado : solo es permitido ofrecer sus buenos oficias por dar á 
aquellos una solucion pacifica. " 

(r) Curso de Der Const. y Administ., I, pagina 352, 
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De onde se induz que, emquanto o preceito da lei organica venezuelana 
consagra formal prohibição aó Poder Executivo ou aos Estados de immis-
cuirém-se nas contendas civis occurrentes em· alg-uns dellos, a da Colombia 
confero, evidentemente, essa faculdade intervenc10nalista do Congresso. 

Commentando-a, adverte Justo Ardosemena : 

11 No nos parece inoportuno éitar, coh êst e motivo, el art. 46 del 
acto federal de 18:;71 1 que auhque con rodeus atribuye al congreso la 
decision de las cuestiones entre los bandos que se disputen el poder 
en una provincia. He aqui su contesto : " Los pueblos disidentes de 
una provincia deben sujetarse al voto de la pluralidad del cuerpo 
político de quien son parte; pero si se suscitaren diferencias entre 
dos partidos igualmente poderosos que no puedan conciliarse 
amistosamente entre si i que exijan una decision formal de 
tercero imparcial, no habiéndose convenido antes en bases ou 
leyes fundamentales que decidan la cuestion, i en cuyo caso se 
estará precisamente á ellas, se só meterán, antes que venir al 
peligroso i siempre funesto recurso de las armas, á Ia resolucion · 
del Congreso; que sin injerirse en lo que no sea de so particular 
inspeccion, arreglará tan imparcial como amistosamente sus dis-
putas, sujerindo todos los medios de conciliacion, i prescribiendo 
ultimamente las reglas que deberan observar (1) . · 

Quanto á Confederação Helvetica, prevalece a competencia primaria da 
Assembléa Federal. Do conjuncto de seus artigos constitucionaes : 5. 0 , 6. 0 , 

16, 17, 85, ns . 7. º, 8. 0 e 102, n . 3- consagrando, aliás, a intervenção de modo 
muito mais amplo, que a dos outros paizes, já estudada claramente se 
deduz competir essa excepc1onal attribuição á Assembléa Federal. 

§ 

Ainda ha outro Mpecto do problema a êxâminar. 
Se a intervenção se effectuar quando violada a " fórma republicana 

federativa '" cumpre averiguar o que seja a essencia e a indole da fórma 
repuJ)licana federativa, bem como os factos que a possam deturpar e 
submetter. 

Os publicistas americanos, desde Madison, no capitulo 39 do Federalist, 
têm dado um vago sentido sem conceito. 

·Parece, entretanto, fóra de toda a controversia que - governo republi-
cano só se comprehende fundado nestes principios cardeaes : 

Electividade dos poderes, 
tempora1'iedade de suas funcções . 

Reputam-se antitheticos a essa e, pois, manifestamente eivadas do vicio 
insanavel, quaesquer ·organizações politicas, divergentes de semelhante 
medida, - sejam monarchicas , autocraticas ou tyranicas. 

Precizando os strictos termos dessa noção , eis as palavras de Blake. 

(1) Constit. Polit. de la América Mérid., II., pag. 2')'). 
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n7. - A republican government is one which the powers of 
sovereignity are vested us the people and are exercised by the 
people, either directly; or through representátion chosen hy the 
people, to whom those powers are specially delegated. 

u8. - This clause of the federal constitution implies : 
a) a power in the federal authorities to prescrese thoug not to 

. create, republican governments in the severa! states ; 
b) a limitation upon the power of the people of each stale 

constitutions (r). 

Historía Gourd, um dos mais recentes commentadores da Constituição 
Norte-Americana, a razão de ser dessa clasula : 

" Les auteurs de la Constitution croyaient, à coup sur, que 
celle-ci donnait à l'Union un gouvernement commun et les constitu-
tions d'Etats déjà adop-rées aux divers Etats un gouvernement local, 
de forme républlcaine. La clause de la garantie garantissait appa-
remment, à leurs yeux, aux divers Etats la conservation, dans ses 
parties caractéristiques et essentielles, de la forme républicaine 
particuliere qu 'eux-mêmes établissaient pour le gouvernement 
commun et les Constitutions d'Etats pour les gouvernements locaux: 
Les travaux préparatoires montrent, jusqu'á l'évidence, que la 
crainte de voir triompher, non seulement la monarchie ou l'autorité, 
tempérée ou non, d'un seul, mais encore une oligarchie, les obsédait. 
lls croyaient, avec raison établie, ils voulaient màintenir, et pour 
l'Union et pour les divers Etats, la République populaire, démo-
cr.atique. Les institutions essentielles de celles-ci, telles qu'on les 
voit et dans la Constitution commune et dans celles des Etats, 
voilà ce qu'ils on,t garanti à ces derniers. L'exercice du pouvoir 
legislatif par des ;i.ssemblées, celui du pouyoir exécutif par un ou 
des fonctionnaire&, dont le mandat soit temporaire, et que directe-
ment . ou indirectj'!ment, le peuple lui -même élise, telles sont, en 
réalité, les seules institutions qu'ils aient jugé nécessaire de 
protéger. L'obliga,.tion imposée aux Etats-Unis est de sa nature, 
comme toute ohligation, de droit étroit. Il ne faut pas étendre au 
delà de la portée. L'égalité de tous les citoyens devant la loi, par 
exemple, ne pouv\lit être promise encore, quand la Constitution de 
l'un au moins, sin9n de plusieuts Etats, maintenait des incapacités 
confessionnelles. L'esclavage lui-même n'était pas une négation de 
la forme républicafne voulue quand, expressément ou hnplicitement, 
plusieurs dispositions de la Constitution fédérale en consacraient ou 
en autorisaient l'usage. Il est interdit, à cette heure, non parce qu'il 
est opposé à la COl,lception primitive et nationale de la forme répu-
blicaine, mais pai·ce qu'un amendement récent de la Constitution 
fédérale l'a aboli. Faut-il insister? Ni la Constitution fédérale, ni 
les constitutions locales n'assuraient, communément, même aux 
hommes libres le suffrage universel, tel qu'il ex.iste de nos jours, 
dans plusieurs p!fys. li ne parait pas davanta~e que tel ou tel 
régime de l'enseignement public dut être ni ait éte considéré comme 
partie intégrante ef essentielle de la République garantie. En dé:fini-
tive, -les auteurs de la Constitution ont simplement imposé aux 

(1) Const . Lair, pag . .:iôo. 
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Etats-Unis de garantir aux divers Etats' une forme de gouve.rnement 
qui fü.t en dro1t, la négation de la monarcbie, de l'aristocratie, de 
l' oligarcbie. 

Ils laissaíent la nation libre de poursuivre, si elle le voulait, et 
comme elle le voudrait, par des modifications, soit de la Constitu-
tion commune, soit des Constitutions ou des lols locales, le dévelop-
pement de l'autorité ou de la souveraineté du peuple. 

Il serait malaisé de prouver que la clause de garantie manque 
de raison d'être. Un gouvernement commum de forme républicaine 
n 'excrcerait pas apparemment sans difficulté son autorité sur des 
Etats de gouvernement aristocratique ou rnonarchique. 

La domination d'un seul ou d'une minorité, triornphant dans 
quelques Etats, convoiterait aisément de s 'étendre sur .J:es Etats 
voisins , mêrne sur l'Union entiere que, de procbe en proche, elle 
pourrait arriver à couvrir. On sait l 'opinion de Montesquieu, que la 
Convention générale n 'ignorait pas : 

" L'esprit de la monarchie est la guerre et l'aggrandissement; 
l'esprit de la République est la paix et la modération. Ces deux 
sortes de gouvernement ne peuvent que d'une maniere forcée 
subsister dans une république fédérative . " 

Si la proposition es t vraie, d'une vérité au moins relative, pour 
la monarchie, elle ne l'es t guere moins apparemment pour Toli-
garcbie ou l'aristocratie. Avec l'une ou l'autre le champ pouvait se 
trouver largement ouvert aux rivalités, aux conflits, à la guerre 
intestine, fomentés, au h esoin, par les nations étrangeres pour 
aboutir peut-être à l'asservíssement à ces dernieres. En un mot, la 
clause de garantie n'est ~as seulement la garantie de la forme répu-
blicaine dans tel ou tel Etat particulier, elle est une des garanties 
de la forme répuhlicaine du Gouvernement comn;i.un lui-même, une 
sauvegarde de la paix intestine, de la durée de l'union, de la vie de 
la Nation. On conclura de là, à bon droit - et la lettre du texte, 
cornme son esprit, corrobore cette interprétation, - que, pour 
protéger dans un Etat quelconque la forme républicaine, l es Etats-
Unis peuvent intervenir de leur propre mouvement, sans aucune 
sollicitation ou réquisition des autorités locales . L'exarnen des 
Constitutions locales des nouveaux Etats, lors de leur admission 
dans l'Union, sera une occasion toute naturelle et pacifique d'inter-
venir. Ce n'est pas nécessairernent la seule (1). 

Firmados este princípios, impõe-se inelutavel reparo : convirá taxar-se, 
em lei, uma nomenclatura de todos os casos de violação da fórma republi-
cana federativa? 

Seria infinita a enumeração. Nem a doutrina os indica, nem é possivel 
os arrolar. 

De facto, entre outros, podem occorrer os seguintes :. 

a) opposição ou resistencia dos Governadores ou Presidentes 
de Estado aos decretos e sentenças dos poderes leq-islativos e judi-
ciarios es tadoaes em materia de responsabi!ídacte dos mesmos 
Governadores ou presidentes, uma vez que o respectivo processo 
tenha seguido os trainites legaes ; 

Ir) La Constit. Fed., III, pag. 4?? -,-- 9, 
VOL. IV 
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b) dissolução pelo Governador ou Presidente, p ôr acto escripto 
ou mero emprego da força material, dos congressos ou assembleas 
legislativas estadoaes, quando á dissolução se opponha texto 
expresso das respectivas constituições ; 

e) divisão ou subdivisões de Estados ou incorporação de uns a 
outros sem as formalidades constitucionaes . . 

Accentuando a peculiaridade de taes factos, ensinam os tratadistas, em 
geral, que elles devem se dirimir, de preferencia, perante as autoridades 
locaes . Negocios puramente de economia interna, interesse de natureza 
m eramente regional, - devem ter decisão normal graças aos remedias das 
respectivas organizações locaes. Só intervirá a autoridade federal quando 
a esses conilictos não subministratarem solução jurídica as constituições 
e leis dos Estados. 

Discorrendo a respeito dessa extrema independencia attruibuida, assim, 
aos Estados, pondera Bryce: 

" Loin de considérer l'indépendance des Etats comme une faute, 
quoique une faute inévitable de leur system e fédéral , les Américains 
sont disposés à Jouer cette indépendance comme un des mérites de 
leur Constitutiou. lls prétendent qu'en somme le fait de laisser un 
Etat vivre à sa guise est non seulement la meilleur methode, mais 
l'unique méthode pour assu.rer la guérison définitive des maux dont 
il souffre. lls demeu.reront :O.deles à la fois à leurs príncipes fédéraux 
et à leurs príncipes démocratiques (r). " 

Tambem Cooley cons~gra o mesmo ensino : 

" Conflicting claims to government. - \;\/hen. a dispute arises 
respecting wbelH:er a particular instrument has become established 
as the constitutiOI'J. of a State, and there are parties claiming under 
and in opposition to it, or when the executive or legislatives officcs 
of a State are the subject of contest, it is at ways supposed that there 
exists within the State it self pooper, legitimate, and effectual 
authority for detepnining aie contest (2). " 

Avulta, como hypothese mais commum, - a dllalidade de assemb léas 
legislativas ou dos respectivos poderes executivos. Inclue-se, pois, entre as 
fórroas typicas de ataque 110 systema republicano federal. 

Onde ha poder em duplicata, não ha poder ; não ha n em leve simulacro 
de fórma republicana. Este regimen implica uma só autoridade constituida; 
exclue, necessariamente, q. dualidade, ou maior multiplicidade della, arro-
gando-se todas o mesmo titulo originaria de poder. 

Que a questionada dualidade de assembléas e governos constitua 
violação da fórma republicana federativa, tornam certo : 

a) Os varios julgados dos Estados Unidos, mórmente o já 
referido , de Luth~r de Borden, a cuja autoridade doutrinaria se 
füiam todos os commentadores norte-americanos, explicitamente 
affirmando - " o facto de dous partidos pretenderem ser. o governo 

(r) La Rep. Américaine, 1, pag. 48L 
(2) PrincLp. of. Const. L(l.w, p2g. 216. 
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legitimo não póde modificar a situação, porquanto não podem ter 
ambos, ao mesmo tempo, o direito de seu lado ; 

b) A doutrina, bem como a legislação argentina, em que a 
garantia é dada á fórma republicana e seu regular funccionamento . 
• Interviesse motu-proprio, diz Estrada, garantir la forma repu-
blicana de gobierno y el ejercicio de las instituciones locales, 
asegm:adas por el articulo 5. 0 de la Constitucion. Y se pregunta: si 
la forma de gobierno no ha sido convertida, de republicana en otra 
cualquiera, en alguna província procede la intervencion nacional 
motu-proprio cuando haya sido corrompida y las instituciones sean 
bastar·deadas ? Pienso que si. Y esto se desprende de lo yá indicado 
y de la formula de la constitucion : La Nacion Argentina, ó el 
gobierno fede7'a,l, garante á cada província ~L GOCE Y EJEnc1cro de 
sus institucionaes locales n. 

e) O parecer de João Barbalbo : « A falta ou cessação de um 
governo em um Estado, a dualidade de governadores, ou de 
congressos, constituem uma verdadeira suspensão, violação ou 
·depravação da fórma republicana. Do mesmo modo os conflictos 
politicos entre os poderes do Estado quando embaracem ou suppri-
mam a acção constitucional de qualquer delles. São casos, pois de 
intervenção federal e comprehendem-se no art. 6. 0 , § 2 . 0 • 

" m dos principaes fins do Governo é assegurar ao cidadão 
que ha auctoridade para gerir os negocios publicas, quem é essa 
auctoridade e quaes são as leis a que se deve obediencia (J .A. Jame-
son, Const. conv., pag. 106). Se o cidadão se acha perante mais de 
um chefe do Estado, mais de um corpo legislativo , se ha leis e actos 
na mesma occasião precedentes de assembléas e auctoridades 
rivaes, que disputam a obediencia do povo, não sabe o cidadão a 
que auctoridade recorrer, á qual pagar o imposto, etc., não existe, 
então, governo, mas anarcftia e grave perigo e damnos para as 
instituições e para os direitos que ellas devem garantir dos cidadãos 
e das auctoridades legitimas (1). o 

d) O do Snr. Conselheiro Barradas : " O conflicto oriundo da 
coexistencia de dois governos e ele duas legislaturas no mesmo 
Estado é uma questão politico civi l. 

« Só ao Congresso compete a solução dos alludidos conflictos, 
porquanto não se achando essa attribuição conferida ao poder 
Judicial no artigo õ3 e seguintes, nem no Executivo no artigo 48 por 
um corollario natural e logico deve pertencer ao Congresso, que 
tem além disso a ampla attribuição de decretar as leis necessarias 
para o exercicio dos poderes da nião e as organicas para a 
execução completa da Constituição e sobretudo a de velar pela 
guarda da mesma constituição e leis federaes e providenciar sobre 
as necessidades de caracter federal, como é, sem duvida, a paz da 
União (artigos 34 e 35 da Constituição.) 

u Por esse processo de eliminação ou exclusão, chega-se, pois, á 
conclusão de que o caso que se trata de prover, pertence, por sua 
índole, eminentemente politica, á alta funcção do Congresso Nacional. 

u Se o poder Judicial é que absolutamente repugna qualquer 
intervenção neste materia (2) . " 

(r) Comm., p . 21Í· 
(2) Annaes da Gamara, vol. VIl, de 1894, pag. 560. 
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II. - lNTERVENÇÃ.o DO PoDER EXECUTIVO 

Exerce sob a forma de méro manutenedor .da ordem publica-já 
contra qualquer ataque externo_, já contra as luctas civis occorrentes 
no Estado conflagrado, competindo-lhe ainda assegurar a execução 
das leis e sentenças federaes. . 

Repellindo a invasão estrangeira ou suffocando a insurreição 
estadoal, e garantindo o cumprimento das leis e sentenças federaes 
limitar-se-ha o Governo á sua funcção strictamente executiva. 

Não só lhe caberá, opportunamente, prestar contas dos actos 
praticados, para que, não se achando reunido o Congresso o deverá, 
logo apoz, convocar, · mas taml)em, estando este funccionando, 
nenhuma extraordinaria medida que houver por bem executar, o 
fará sem previa annuencia e formal autorisação da Assembléa 
Nacional. (Justificam-se, de si mesmas, essas ditferentes categorias 
de i~tervenção. Concisamente Cooleg as qualifica neste teor : 

" The United States have also requirecl to protect each state 
against invasion, and on application ofthe legislature cannot be con-
vened, against domestic violence. This article, as has been truly 
said, hecomes an immense acquisition of strength and adclitional 
force to the aicl of any state government in case of interna! rebellion 
or insurrection against lawful authority ; while, on the other hand, 
hy the requirement of a demand for aid every ·pretext for inter-
medling with the1internal concerns of any state, under color of pro-
tecting her again~t unlawful violence,. is taken away. " (1). 

E' de assignalar-se a titulo de illustração doutrinaria o voto da . 
minoria da Comifissão parlamentar, nomeada pelo Conselho Nacio-
nal Suisso, afim çie tomar conhecimento da intervenção armada que 
o Conselho Fede11al realizára no cantão de Tessino . 

Opinou neste sentido a minoria da Commissão, sendo Keel o 
relator : 

" L' ordre d'uue iutervention fédérale ne peut être donné que par 
l' A. F. mais nor,i. pas par le C. F. Intervention fédérale signifie 
immixtion impéi'!J.tive eles pouvoirs fédéraux daus les questions 
intérieures d 'un cantou, dans lesquelles, en temps ordinaire, le 
meut aux princip(:)S de droit constitutionnel fédéral. " (2). 

III . - INTERVENÇÃO JUDICIARIA 

Verillcar-se-h(l para o processo e julgamento dos factos apu-
rados como delic~uosos, que ten11am determinado a intervenção. 

Conferiu-se, ~m a Republica Norte Americana, competencia á 
Justiça Federal para todos os crimes, infringentes da Constituição, 
das leis do Congresso, dos tratados do direito marítimo, etc. A 
necessidade de respeitar a posse, em que se achavam os Estados, 

(1) Op . cit., pag. 21? . 
(2) R. de Salis, Le Droit Féd. Suis., I, pag. 13q .. 
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de legislar sobre materia criminal, bem como de orgauisar suas 
justiças, exigia essa generica limitação das jurisdicçôes locaes, em 
P-arantia de direitos e deveres da União, resguardados, porém, os 
âireitos dos cidadãos ao julgamento nos Estados onde delinquirem, 
e por seus pares mediante a instituição do jury federal. 

Narra Carlier (r) que os tribunaes estadoaes reclamavam, 
durante algum tempo, jurisdicção concorrente com as côrtes fede-
raes para conhecerem das c.ausas de detenção illegal revestidas de 
um caracter federal. Oppoz-lhes resistencia a Côrte Suprema deci-
dindo, na causa Slabama Booth, ser tal especie judicial da exclusiva 
competencia dos tribunaes da Justiça da União . O proprio Car-
lier (2) reconhece, em seguida, que, apezar dessa decisão soberana 
e de outras analogas, muitas côrtes dos Estados têm continuado a 
se r econhecer competentes nesses casos, com manifesto aprazimento 
das autoridades federaes. 

Demais, dever-se-ha reputar incontestavel, no caso sujeito, a 
jurisdicção dos tribunaes estadoaes, conforme se deprehende do 
ensino de Hoet : 

" The Circuit courts of the United States and the District courts 
of the United States exercise a concurrent original criminal jurisdic-
tion in the i'ollowing cases : 

All crimes and offences, cognizable under the authority of the 
United States, the punishment of which is not capital, may be pro-
secuted in either a circuit or District court of the United States if 
the crimes or offence was committed with their respective Districts 
or on the high seas. (3) " 

A Constituição Argentina nos artigos 100-2 adoptou JlS pres-
cripções da americana. Definindo, mais tarde, as leis de r3 de Outu-
bro de r852 e 25 de Agosto de r863 as attribuições da justiça fede-
ral, nella incluiram a dos delictos políticos em g·eral. 

A lei de 16 Outubro de r863 dispõe, na ar Ligo 3. 0 , o seguinte : 
" Uno de sus objetos es sosteuer la observancia de la Consti-

tucion Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda dis-
posicion de cualquiera de los otros Poderes Nacionales, · que está 
en oposicion con ellos . " 

E, completando essa regra, determina expressamente, no 
art. 5 : 

" No interviene en ningu:ao de los casos em que competiendo 
esse conocimiento y decision á la jurisdiccion ni ley alguna Nacio-
nal. " 

Não distróe desses preceitos, o que se observa na Republica 
l: elvetica. Segundo o disposto no art. u2, n. 3 da Constituição, 
compete á justiça federal conhecer de crimes politicos que forem a 
causa ou consequencia de perturbações motivadoras da inter-
venção . 

Commentando esse artigo, relembra o autorizado commentador 
o seguinte voto do respectivo relator, no Supremo Tribunal Federal, 
sobre o caso-Brosi : 

" Aux termes de l'art. rr2, chiffre 3 de la Const. Féd. - abstrac-
tion faite eles autres cas énumérés dans le dit article - -la compé-

(r) La Rep. Americ., IV, I' parte, pag. ng. 
(2) Ibidem. 
(3) On Concorrein Jurisd., pags . .20 e .21 . 
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tence de la Conf. en matiere péhale est limitée aux crimes et délits 
politiques qui ont un rapport d'effet à cause avec les troubles par 
Iesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée. Toute 
révision du Code Pénal Féd. faite en vue d'étendre la compétence 
des Assises féd . a l'égard des délits ayant un caractere politique 
devra, en tout cas, respecter cette limite posée par la Const. • (1) 

Não é descabida a deducção que vimos fazendo. De facto, suscita-se a 
controvel'sia na doutrina e jurisprudencia nacional, quanto a tal objecto, 
isto é, quanto ao que se deva entender por dclicto politico sujeito á alçada 
federal - se todo e qualquer delicto politico, ou simplesmente aquelle que 
occasione, para sua expressão, a interferencia federal. 

Assim que, para alG·uns-o art. 60, let. i da Constituição abrange o 
conjunto dos delictos pohticos. Para outros porém, só se comprehendem, 
nesse dispositivo, os debates que resultarem da intervenção federal ou a 
Lenham determihado. 

Filiam-se áquella primeira theoria os Acórdãos do Supremo Tribunal 
de 21 de Maio de 1891, 3o de Março e 20 de Abril de 1892, 16 de Novembro 
de 1894, 1 de Maio, 8 e 15 de Junl'i.o de 1895 e a lei federal n. 221, de 20 de· 
Novembro de 1894, art. 83. · 

Sustentam a opposta doutrina : o Dr. José Hygino (voto, vencido no 
ultimo acórdão citado); o Dr. Godofredo Cunha, na informação que teve de 
dar, na qualidade de Juiz Seccional, que então era do Estado do Rio de 
Janeiro, sobre o habeas co;'Pus n. ')'), requerido pelo Dr. Martins 'forres; o 
Dr. Poggi de Figüeir'edo, em ru:tigo inserto no Direito (volume ?O, pag. 324); 
e, finalmente, o Dr. Manoel Ig·naclo Carvalho de Mendonça, nestes termos : 

" Não trepidamos, por nossa parte, em proclamar a inconstitu-
cionalidade do fu't. 83, da lei 11. 221, de 1894 .. Neste ponto, ella 
inspirou-se no art. 112 n. 3 da Constituição da Suissa e cortou a 
controversia de lLm modo desastroso, devolvendo ás justiças esta-
doaes o conheciµ1ento dos crimes politicos quando restrictos aos 
Estados salvando unicamente o caso em que taes crimes tenham 
dada lugar a intervenção federal (2) . 

A despeito de auctoridades tão eminentes, quer nos parecer que 
a reproducção succinta dos argumentos da maioria dos juizes do 
Supremo Tribunal Federal convencerá da justeza da sua interpre-
tação. 

Assim : a) A Constituição Federal não podia e nem devia avocar 
para a justiça qa União o processo e o julgamento de todos os 
crimes commettidos contra ós poderes publicas dos Estados, 
excluindo a acç4o da justiça local além da impraticabilidade de 
semelhante alçada em todos os crimes políticos. b) A lettra ido 
artigo 60 da Constituição ha sido interpretada doutrinalmente pelo 
tribunal e eloutrinalmeute pelo Congresso, de que faziam parte 
ainda muitos elos constituintes por occasião do preparo da lei 221 
nada significando a falta naquelle artigo 60 lettra i elo adjectivo 
federal tambem existente nos artigos 16, parag. 2. 0 o 3. 0 , 18, 25, 29 1 

3o, 33, 35, 36, 46, 82 e 89 da Constitulção; e) O elemento historico 
corrobora a interpretação logica, visto como ao poder unitario da 
monarclúa succedeu a federação, cuja essencia não tolera o aniquil-

(1) R. de Salis, op. cit. J, p. 35. 
(2) O Poder Judiciaria no Brazil, pag. 196. 
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lamento ou o atrophiamento dos poderes locaes, em que tanto 
importava a invasã0 da justiça federal na jurisdicção criminal dos 
Estados; subordinada a e:xistencia destes á mercê dos Poderes da 
União. (1). 

A quéda da emenda Adolphb Gordo na " Constituinte " não 
póde significar a mutilação do systema federal creado, mais res-
tricto ainda que a da Suissa e Estados Unidos, além de não traduzir 
real extensão do delicto político, e apenas o intuito de excluir da lei 
constitucional prei;:eitos mais proprios da lei organica regula-
mentar. 

Avultam as difficuldades, no thema que se examina, ao se tratar de 
estatuir sobre o modo, o processe legal da intervenção, em suas differentes 
ca te"'orias. 

ftnumera J. V. Gonzalez (2) varias especies desse processo : 

III. - LEIS GERAES ou INDETERMINADAS 

Assim se procede quando a mulliplicidade dos factos não permittem 
resolver, em forma expressa e nominativa na lei mesma, o caso ou a forma 
da intervenção. Será, então, lei comprehensiva da maioria dos caracteres 
que resultem do exame do conflicto e seus antecedentes, observados ou 
adguiridos por investigação parlamentar. Sendo, porém, seus poderes limi-
tados, não lhe é licito ultrapassar os limites marcados pela Constituição, 
isto é, garantir a forma republicana de governo, ou a sustentar ou restabe-
lecer as autoridades constituidas, quando em perig·o ou depostas por vio-
lencia. Dada a extensão reconheCida em nosso systema aos termos : forma 
republicana será d ifficil que se não comprehendam nelles os mais amplos 
poderes de exame sobre o regímen local. 

IV. --- Lms ESPECIAES E DETERMINAI?As 

Surgem estas quando do estado dos factos que constl.tuem a pertur-
bação ou violenoia na ordem governativa provincial, se possa fixar em 
forma clara, certa e nominativa; os fins da intervenção, quer se trate de res-
tituir ao povo ou ao Governo alguns dos poderes ou funcções essenciaes a 
uma forma republicana, quer para sustentar ou restabelecer algumas das 
autoridades constituídas, ameaçadas ou derrocadas pela força ou outra 
forma inconstitucional. 

III. -Assim tambem contrariam as leis as demais medidas imperativas, 
necessarias á realização dos seus fins - por exemplo : se se declara o estado 
de sitio na Provinda ou Províncias conflagradas, se se convocam ou não as 
milícias dessa Província , ou outras Províncias especiaes qu6 concorram 
p_ara o fim constitucional, á parte as faculdades gue pertencem ao Poder 
Executivo como executor das leis nacionaes e eheie das forças de linha de 
terra e mar. 

(I) Direito, vol, 6~, pag. 545 e seguintes. 
(2) Op. cit., pag. ??4· 



Conslitue motivo de ardentes debates a questão de c9mpctir ao Con-
gresso regular o modo de pôr em pratica os poderes da intervenção. 

Os es tadistas Norte-Americanos cuidaram conveniente deíinil-os, com 
mais clareza, no concernente ao Poder Executivo, autorizando-o, em geral, 
a empregar toda a força necessaria para repellir invasões exterim·es ou de 
indios, sulfocar insurreições e convocar as milícias do Esta.do ou Estados 
onde occorra o perigo : Lal é o conteudo da primeira lei, que versou sobre a _ 
ma.teria : - a de 28 de Fevereiro de 1795. 

Seguiram as chama.das Reconstruction Acts que fixaram as bases da reor-
ganisação dos Estados vencidos na guerra da Secessão. 

Sobreveiu depois o conhecido caso de Rhodes Island em 1849. Por uma 
serie de circumstancias, formára-se a.hi uma organisação revolucionaria., e 
tratava-se de saber se o Governo Federal devia reconhecer-lhe a legitimi-
dade. Affecta a questão ao conhecimento da Suprema Côrte, decidiu ella 
tratar-se de caso pru·amente politico. 

Subministra, porérn a celebre duplicata da Louisia.na, subsídios de pri-
meira ordem á fixação do melhor methodo de ser exercida a intervenção. 

E', da mesma sorte, de todos conhecido esse incidente : 
" 14. de Novembro de l8j2, sendo governador Henry C. vVarnet, devia 

proceder-se á eleição de governador e outros funccionarios civis, para 
metade do Senado e para todos os membros da casa dos representantes . 
Consideravam-se eleitos dous governadores : Ma.e Ensy e Kellog· - amlrns 
dizendo ser cada um delles o governador legitimo : dous senadores - cada 
um com certificado, sellado com o sello grande do Estado, de haver sido 
eleito para uma e mesma cadeira no Senado. » 

Sujeitos taes factos ao exame do Congresso, este nomeou cluas grandes 
comrnissões, as quaes subdividiram-se em outras e que veriücaram todo o 
processo eleitoral, conforme melhor se vê do seguinte historico : 

u Soon after the meeting of the Federal Congress in December a speéial 
commilee was a.ppointe1d by each Hause to make an investigation of the 
election in Louisiana. The commiltee of the House oi' Representa.tives 
arrived in New-Orleans and hold its first session on the 12 th. of December. 
In reply to a sub pama duces tecum, the riturning officers ma.de a protest 
:i-.s-ainst tbis attempt of a committes of this House of RcpFcsentatives of the 
unitecl States to invade the rights oi' the Sta.te by demandig· possession of 
tbeir archives with a view to review the actions of her tribuna.Is without 
any legal or constitutional right. The declined to give up their records, but 
offired to allow them to be copíed for. the committee. The commíttee of the 
Senate arl'ivecl and began qperations on the 18 th. Both the House and 
Sena.te commítees were divided into severa! subcommittees, to conduct 
dilfer ents branches of the inquiry. Numerous ínleresses were examined in 
New-Orleans and ín the various local ities where facts w ere to be 
ascertaiuecl and many aflldavits and others papers are reccived. The 
investigatíon were conttnued into tbe month of January , 18:77, a.nd the 
rcposts were made to Congress late in session. n (1). 

A Comrnissão do Sepado concluiu seu relatorio com estas resoluções : 
I. 0 Que não ha presentemente Governo de Estado no Estado ele Loui-

siana; 
2 .0 Que nem John H.11g. nem W. L. Me. Millev está habilitado a uma 

cadeira no Senado : não tendo sido nenhum clelles eleito pela legislatura do 
Estado de Louísiana (2) . 

(x) Annual Cyclopedia (de Applete,n) antes de 1876, v. Louisiana, pag. 492-3. 
(2) J. Barbalho, Commentarios, png. 25. 
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b) Exame do caso sujeito. 
Isto posto, cumpre descer á analyse de meritis do actual pedido de inter-

venção impetrado aó snr. Presidente da Republica por um dos partidos 
politicos de Goyaz - em requerimento, cujo despacho terá esta Camara de 
proferir. 

Dos differentes documentos que inst1·uem esse pedido, como suas peças 
justificativas, claramente se induz a nenhuma procedencia da intervenção 
solicitada, não só porque : 

a) os factos que a / deviam autorisar não se acham comprovados em 
devida forma, como porque : 

b) os aludidos documentos que os referem ou os authenticam, se mos-
tram inteiramente destituidos de todo e qualqner valor juridico, além de 
que: 

e) quando provados, e provados com documentos de cnnho juridico 
inequivoco, taes factos não reunem os requisitos constitucionaes, exarados-
no artigo 6 e seus numeros, deixando de constituir os elementos de : 

I. - Invasão extrangeira ou de um Estado em outro; 
11. - Manutenção da forma republicana federativa ; 
III. - Restabelecimento da ordem e tranquilidade no Estado, á requi-

sição do respectivo governador: 
IV. - Segurança de execução de leis e sentenças federaes. 
Invoca-se, é certo, no questionado requerimento, como base da solici-

tada intervenção, e o numero 2 do artigo 6 da Constituição Federal, isto é: 
o dever de assegurar o Governo Federal em Goyaz, a " forma republicana 
federativa ". 

Ora, a verdade é que nem a Constituição Goyana, nem as suas subse-
quentes leis organicas são taxadas de subverter, constrangir ou desnaturar 
o regímen federativo. 

Acceitas uma e outras por amb::-..s as parcialidades, ora em luta- sob o 
seu influxo tem fluido, em condições normaes, a vida politicado Estado. 

Concedamos, entretanto, aos honrados postulantes da intervenção que 
abusos gTaves se commetteram; sensivelmente se modificou o respectivo pro-
cesso eleitoral. São bypotheses essas que subtrahem-se, em absoluto, á 
interferencia federal. Não ostentam ellas nenhuma das feições typicas que os 
publicistas enunciam como essencial altributo da anomalia republicano-fede-
rativa. 

Incidem, pois, sob a exclusiva sancção das autoridades locaes. Sem du-
vida, no bem ordenado organismo politico de Goyaz, encontrarão taes factos 
convenientes soluções. 

Quando seja outra a realidade das coisas, deverá o exemplo deste caso 
servir de salutar aviso para futuras emergencias, - completando-senaquelle 
Estado o apparelho politico de modo a acudir a essas ou outras irregulari-
dades. A União é que nada tem que ver com taes factos. Por muito graves 
que sejam, por muito que impressionem a nossa cultura politica de povo 
que já deve ter feito o seu aprendizado do regimen r epublicano - esses 
escapam, de todo em todo á acção federal. 

Parece-nos este um ponto liquido. A exposição doutrinaria, em que 
demoradamente nos · detivemos, àemonstra, á evidencia, a inocuidade das 
allegações com as quaes os honrados solicitantes da intervenção a impetram, 
e a que, com maior desenvolvimento, teremos de volver, se discussão houver 
sobre este assumpto. 
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SEGUNDA PARTE : fuGULAM:IJ:NTAÇÃO DO ARTIGO 6. 0 

Regulamentar-se a intervenção, -eis um arduoproblema e, para mui.tos · 
ponderados espiritos, temeroso enigma político, de cuja decifração fatal-
mente advirá infinita serie de infortunios para o regimen federal. 

QL1er-se aquelle todo mouolitlüco, intangível, impenetravel1 - ora ser-
vindo a uma solução opportuuista, mas profundamente injusta, ora dissimu-
lando grnvissimo attentado á autonomia estadoal, e ainda colorindo, sob a 
sua magestade olympica, a inerda confessada da autoridade federal ante o 
exploxiamento de systema, levado a cabo, com exito, em um ou outro dos 
Estados, porfelizes dominadores. 

O texto constifücional, em ultima analyse, nada resolveu-porque dá 
abrigo a todas as opiniões. E corno têm ellas , a seu favor, autoridades de 
peso, acontec~ o que sempre sóe succeder em taes conjuncturas -o indecis_o, 
o vago, o impressivo, ao saber das paixões inspirando-se nas ephemeras 
conveniencias de momento, e nada de seguro, de preciso, de insophismavel 
que ao texto constitucional empreste o prestigio de um canon. 

. Convem notar que os mais ardentes apostolos dofedera1ismo, entrenós, 
são precisamente os que se mostram de todo avesso á declaração em lei 
organica, do juramento constitucional, deixando dess'arte, aberta de par 
cru par larga margem á crescente ascendenda do Poder Executivo sobre a 
vida política dos Estados. 

Se, como se afigura mais acer tado, deva ser, em regTa, do Congresso a 
cornpetencia primaria para cl eciclir da intel'venção, ou el e a appi'ovar, ou 
reprovar, consumada qllfl Seja, não se restrillgirá. em muito, por esse modo, 
a faculdade do Executivo que, nos termos actuacs dacon:trove1'sia, e apoiado 
em doutissimos hermeneutas, pode, a seu exclusivo alvetldo, illimitada-
mente intervir? • 

Força é reconhecer : impõe-a regulamentação do artigo 6. 
Nem se diga, renovando anterior argumento, que os povos de regirnen 

similar ao nosso jamais cogitaram de regular a intervenção. 
Por varias vezes t êm os Estados Unidos uma lei organica, g·ei·al para 

todos os casos . Mas, segundo um dos processos a que já alluditnos, pará. 
cada caso concreto. Assim deu-se a intervenção por effeit o da lei de 1795, 
das que ficaram sendo conhecidas pelo nome de Reconstruction Acts, desti-
nadas á reorganisação constitucional dos Estados vencidos na guerra de 
secessão, e os actos cspeciaes que determinaram a intervenção em Rhodes 
Island e Louiziana. 

· Ha sido a materia, na Republica Argentina, objecto de tempestuosas 
discussões . 

" El Congreso Argentino, nota J. V. Gonzalez (r) diotó á su vez 
dos leyes, por l M cuales se establecia la fa cnltad exclusiva de ese 
cuerpo autorizar " toda intervencion en el territorio de las Provín-
cias » . Y autorizando el Poder Ejecutivo á decretarlas y realizar las 
dnrante el r eceso, em los mismos términos de la segunéla parte del 
articulo 6°, y para mobilizar las milicias y hacer los gastos necessa-
rios para cumplil' las leyes del Congreso, sofocar la .guerra civil y 
repelir i11vasione1') exteriores. 

(r) Op. cit. pag. ??6· 



" Pero el Poder Ejecutivo los opuso el veto porque r estringian 
facultades que le están concedidas por la Constitucion, limitaban la 
amplitud n ecessaria para que el Gobierno Federal pudiera proceder 
con e:ficacia y oportunidad en todos los casos de defensa nacional 
y de las Províncias y eran, poresas causas, uma amenaza para la 
paz interior ". 

A seu turno , adverte Barraquero : 

" Mucha sangre y muchos millonesde pesos hahria ahorrado la 
Repüblica Argentina si el Congreso hubiese reglaméntado el ejerci-
cio de las interveneiones. En nuestra opinion está aglú la causa de 
todos los males que han originado las intervenciones en la Repú-
blica Argentina. 

"Una huena ley regulamentaria seria el unicomedio de conciliar la auto-
nomia,de las províncias con el decoro de la tranquillidad de la nacion (1). 

Actualmente, observa A. de Vedia, em sua m emoria " Derecho de Inter-
vencion » o leg·islador se abandona ás impressões que suggere o confücto do 
dia . Nada está previsto. Só se tem geralmente reconhecido a necessidade 
de uma lei regulamentar, hão-se mallog-rado todos os esforços no sentido de 
fix.ar as regras mais convenientes a esse objectivo (2). 

Não obstante todas as repetidas intervenções realisadas nas provincias 
pela União só se tornaram effectivas médiante lei do Con~resso, signater as 
que relata Gonzalez: n.º245 de 1869 (em Rioja),201de1868 (em Catamai·c8), 
391 de 1870 (em Entre-Rios), 387 de 1873 (na mesma província), · g r7 de 1878 
(em Corrientes), 914 i /2 de 1878 (em Rioja), 1.283 de 1883 (em Santiago del 
Es lero), 1.466 de 1884 (em Catam arca) , l .940 de 1887 (cni Tucuman), 2.784 de 
1891 (em Catamarca), 2.947 de 1893 (em Buenos-Aires), 2.750 de 1893 (em 
Santa Fé e S. Luiz), 2.g53 de i 8g3 (em Col'l'ientes), 2.943 (em Catamarca), 
3.048 (em Tucuman), 3.243 e 3.319 de 1895 (em Santiago dél Estero) e 3.246 
de 1895 (em Rioja). 

Falta, na Suissa, lei organica para o r egular exercício da intervenção . 
Todavia, para que se verifique, faz-se mister autorisação previa do Con-
gresso e ulterior approvação dos actos praticados pela autoridade interven-
tora (3). 

Vê-se hem que, embora deixando de regular o assumpto, em lei orga-
nica, todavia, não n'a toleram senão previamente autorisada pelo Congresso, 
subseguindo-se ulterior approvação, por elle, dos actos que, durante a inter-
venção, se praticaram. (Reina, entre nós, o mais completo arbítrio . Nem 
mesmo a necessidade de uma lei para cada caso concreto parece retii1ír a 
unanimidade dos suffragios . Ama-se entranliadamente o insoluvel statu quo, 
erriçado, em cada hy,pothese, de tormentosos perigos. 

Temos, em verdade, interpretes de varios ·matizes. 
Ha os de uma supersticiosa veneração pelo texto constitucicmr.l. Dogma 

sacrosanto nellc nã.o se ha de tocar nem mesmo para a funcção puramente 
declamatoria, ele se lhe desdobrar o pensamento cardeal cm claros e iuso-
phismaveis artigos ele lei. Almejam outros r ealisar, coru essa tarefa, toda 
de techuica parlamentar (decretar leis org·anica s para execução da Consti-

(1) Op. cit. pag, 197. . . 
(ii) Anna1es âe la Facultad de D erecho, anno 1, vol. 1, pag. 123 . 
(3) De Sult. op. e loc. cit. 
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tuição) n:Íal clissimuláda revisão constitucional, ampliando a facuidade inter-
vencionista. Outros , mais log'icos, vão além contrarias em absoluto, a toda 
a intervenção, repulsam systematicamente qualquer tentativa de regulamen-
tar-se o artigo 6°. 

No entrechoque dessas opiniões vacilla a norma constitucional ao sabor 
das paixões da época, variando a solução, conforme as alternativas do 
harometro político. 

Constilue-se, portanto, fonte perenne de incertezas, de gravíssimas ano -
malias. E assim o será, tanto que não logra definitiva regulamentação . Quem 
se dér a urna paciente pesquiza nos annaes parlamentares, desde o período 
immediatamente subsequente á Constituinte, - trabalho que a angustia do 
tempo não nos permittio realisar com proficuo resultado - para logo se 
verá enleado entre os meandros das theorias da toda a conta. 

Colherá ainda forte messe de elementos, valiosíssimos, com que susten-
tar pró e contra, sempre em face elo celebre artigo 6° diversas interpretações, 
de radical opposição umas ás outras. 

Assim, a expressão " Governo Federal " se entende ser : 
a) o Poder Executivo ; 
b) o Poder Executivo e Legislativo; 
e) o Poder Legislativo sómente; 
d) o Poder Jucliciario; 
e) o conjuncto dos tres poderes. 
A intervenção,. para os que preconisam a competencia exclusiva dopo-

der executivo, se dará: 
I. 0 No exercício normal de suas attrihuições ; 
2. 0 Agindo o Poder Executivo no seu puro arbítrio, sem necessidácle de 

prestar contas ao Congr1esso para approvação dos actos que houver prati-
cado; 

3. 0 Mediante lei especial, que designará os .modos dessa intervenção . 
Para os que a desejam realisada pelos Poderes Legislativo_ e Executivo, 

clla se effectuará : 
l ,0 Mediante autorisação do Congresso, que a regulará em lei geral, e 

ainda; 
2. 0 Mediante lei especial para cada caso concreto. 
Reduzidissimo embora o numero elos que conferem ao Poder Legislativo 

a faculdade exclusiva em todos os casos ela intervenção pensam que só se 
poderá realisar mediante lei especial. 

Arguem os pa1·ticlarios do poder interventor dever ser pm·amente judi-
cial a supedluiclade de urna lei org·anica, sendo sufíicientes os dispositivos 
constitucionaes . Não oh~tante, o snr. Milton offereccu, em 1894, um projecto 
de lei todo vasado nessq ordem de idéas. 

Impõe-se, no sentir dos propugnadores da derradeira theoria, uma lei 
m·ganica. Serão nella fixadas as attribuições de cada poder em particular. O 
Congresso, se o intender conveniente, votará lei especial para cada caso 
concreto. 

Obedecem a esta orientação os projectos n.º 43 de 1894, do snr. João 
Barbalho, a que apresentou substitutivo a Commissão mixta, relator o snr. 
Paulino Soares de Souza Junior - dando ·logar, no Senado sessão de 1895), o 
rnemoravel debate travado entre os snrs. João Barbalho, (}onçalves Ch'av:es, 
Leopoldo de Bulhões, Coelho e Campos, Quintino Bocayuva, Campos Salles, 
Corrêa de Araujo, etc. : ~ainda o projecto do Snr. Amphilophio, apresen-
tado em 1898, a esta Calflara, sem ter sido discutido. 
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São ainda dignas de referencia as discussões parlamentares, suscitadas 
em seguida ao golpe de Estado do Marechal Deodoro, tendo offerecido nota-
vel parecer o Snr. Felisbello Freire sobre o projecto de " reorganisação dos 
Estados ». 

Abriu, contra ambas, vivíssima campanha, - valente legião de anti-in-
tervencionistas. 

Despertaram tambem interesse os debates que se deram, na Gamara e 
no Senado, em épocas successivas, sobre os chamados casos de Sergipe, 
Amazonas e Matto Grosso . 

A proposito deste ultimo, renovou o snr. Amphilophio o anterior pro-
jecto de 1898 - com o do sm. João Barbalb.o, um dos mais completos nessa 
materia - fazendo inserir nos annaes de Outubro de 1898, nº II2, á guiza de 
motivação delle, uma serie de artigos de doutrina relativos ao projeeto de 
intervenção. 

E ' de notar-se que nem esse, nem outros projectos olferecidos, antes e 
depois , á consideração da Gamara e do Senado, mereceram ter andamento 
regimental. 

E, no entanto, persiste, sem duvida, a necessidade indeclinavel, insisti-
mos em affirmal-o, dessa regulamentação. 

Ainda, agora, na brilhantíssima discussão parlamentar e jornalistica 
que se instituio a proposito do " caso de Goyaz '" dissentiram os proprios 
intervencionistas em pontos de capital importancia. 

Profunda divergencia os separou, já quanto ao saber-se qual o poder 
competente para intervir - se o .executivo, leo·islati vo ou j udiciario, bem como 
sobre a devida capitulação dos factos arguidos (dualidade ele presidente e 
assembléas) ou no numero : " perturbação da ordem e tranquillidade do Es-
tado », ou no outro : " alteração da forma republicana. federativa '" E m ais . 
Mesmo no pessoal domínio da doutrina, se , para alguns, assumia a hypo-
these vertente os contornos de gravissimo attentado ao organismo politico 
nacional, não passara elle, para outros , de mero incidente provinciano, tri-
vial rixa ele campanario, facilmente derimivel pelos poderes Jocaes. 

Tudo isso demonstra o quanto se faz mister uma lei organica do insli-
tuto da intervenção. . 

Argue-se, em contrario, que ou a l ei ideada será sómente o desdobra-
mento do contexto cons·titucional, tornando-se, em tal caso, superflua, ou irá 
além do que ahi se dispõe, e, nesse caso, importará virtualmente numa 
emenda ou revisão, cffectuada com inohservancia dos tramites regulares. 

Improcede de todo o dilemma. A lei organica seria, como o seu proprio 
nome o está dizendo, a organisação systematica da faculdade interventora, 
declarando, especificamente, os casos de sua realisibilidade, e, sobretudo, 
a competencia das autoridades, e os methodos de intervenção sem, em nada, 
innovar, revogar ou ampliar, os dispositivos constitucionaes . Fallece com-
petencia ao Congresso Nacional para tanto? . 

Quer nos parecer que não. Cumpre-lhe, em consequencia, pôr termo a 
todos os gravissin).os incidentes e innominaveis contendas, passiveis de 
emergir em cada hypothese occorrente, declarando, de modo geral, estes 
pontos fündamentaes: 

a) o que se entende por governo federal; 
b) qual a intervenção que compete ao Poder Legislativo; 
e) qual a do Poder Executivo, e 
d) qual a do Poder Judiciario. 
Procuramos regular o assumpto em projecto que subsegue. 
Certo todos os projectos, de natureza analoga, até agora apresentados 

nesta Gamara e no Senado, não lograram a fortuna de ser convertidos em 
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lei, e, dada a irreductivel, post.o que injustificada convicção dos espiritos 
nesse particular, bem é possivel que nenhum outro o alcançárá jamais . 

Destina-se, pois, o actual, não ha negar, a urna ineluctavel repulsa. 
Não importa. Subsistirá elle nas paginas esquecidas dos annaes corno o 

testemunho sincero de mais uma fragil tentativa a bem ela solução desse 
intrincado thema ele nosso direito constitucional. 

Demais, profundamente compenetrado ela necessidade de solver-se este 
magno assumpt.o, seriamos illogico, parece-nos, ao conhecer de uma hypo-
these em concreto, e accentuanclo as incertezas da legislação, deixassemos 
de indicar os meios que se nos afiguram adequados á expedita deliberação 
sobre futuras hypotheses. 

TEllCEIRA PAR.TE : CONCLUSÕES 

Nestes termos, a Commissão de constituição e Justiça, hem conside-
rando os motivos expostos, offerece á deliberação da Gamara dos Snrs. De-
putados as duas seguintes conclusões fmaes do seu parecer : 

I 

Que, reconhecendo-se competente a Gamara dos Snrs. Deputados para 
tomar conhecimento do presente caso de duplicatas de o-overno e ass~rn
bléas legislativas, em G©yaz, indefira in limine o pedido de intervenção 
nesse Estado, dirigido, 11-º requerimento junto, por varios cidadãos ao Snr . 
Presidente da Repuhlica1 que o transmettio para final deliberação a esta 
Gamara. 

II 

Que, ponderadamente reflectindo sobre a manifesta incouvenienciade se 
não haver ainda elaborado lei organica do artigo 6.0 da Constituição Federal, 
de que sómente podem advir graves occurrencias e incertezas juridicas, de 
irreparaveis clarunos, sejfl. discutido e adoptado o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo I. 0

• E' o Governo Federal, constituído pelos tres poderes : Legis-, 
!ativo, Executivo e Judic.iario, competente para intervir nos negocios pecu-
liares aos Estados nos c~sos expressamente taxados na Constituição Fede-
ral, artigo 6. º, numeros 1, 2, 3 e 4. 

Artigo 2. 0
• Será de exclusiva attribuição do Poder Legislativo intervir 

para manter a forma repµblicana federativa(Constituição Federal, artigo6. 0 , ~ 
numero 2). , 

§ L - O Poder Legislativo decidirá, em cada caso concreto, sobre a 
procedencia do 'pedido qe intervenção, indeferindo-o, desde logo, nestes 
casos. . 

a) quando nas respectivas Constituições e leis estadoaes haja solução 
normal para factos em q"Ue se funda o pedido de intervenção ; 

b) quando as allegações, provas e os documentos exhibidos como ju,sti 
ficativos da intervenção forem destituidos de validade juridica. · 
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· §II. - Deliberada a interven:ção, esta se fará por uma Commissão 
mixta de seis membros, sendo tres de cada Camara, para proceder a inque-
rito e apresental' relatorio e parecer sobre o caso. 

§ III. - Serão reguladas, em regimento especial, as attrilmições dessa 
Commissão, o processo do respectivo funccionamento e methodos de proce-
der a investigação parlamentar, observadas, por.ém, as seguintes bases : 

a) a Commissão, ou qualquer de seus membros que desse encargo fôr 
incumbido, se transportará, sendo necessario ao Estado de cujo negocio se 
tratar, para colher dado's e informações; 

b) a apresentação do relatorici e parecer se fará dentro de prazo razoa-
vel, 'convocando-se o Congresso Nacional em sessão extraordinaria, se a or-
dina.ria não estiver funccionando ou prestes a funccionar, inteirando, para 
esse fim, a Commissão ao Poder Executivo de se acharem prornptos o rela-
torio e o parecer. 

Artigo 3. 0
• - Caberá ao Poder Executivo intervir para : 

a) repellir invasão extrangeira ou de um Estado em outro (Constituição 
Federal, artigo 6.0 , numero 1). 

b) restabelecer a ordem e a tranquillidade no Estado, á requisição dos 
respectivos Governos. (Const. Fed. art. 6. 0 , nº 3). 

e) assegurar a execução das leis e sentenças federaes. (Const. Fed. 
ar t. 6. 0 , n.º 4). 

§ 1. - A acção do Poder Executivo limitar-se-ha a simples restabeleci-
mento da ordem e tranquillidade publica, ab_stendo-se de qualquer acto de 
na tureza strictamente politica. 

§II. - O Poder Executivo, tendo feito a intervenção, submetterá imme-
. diatamente ao exame e approvação do Congresso Nacional as medidas que 
houver empregado. 

§III. - Quando com os factos do n. 0 2 da Constituição Federal concor-
ram perturbações materiaes que, segundo o artigo 2 desta lei e seus §§ 1. º e 
2. 0 , possam determinar a iniciativa elo Poder Executivo, intervirá este para 
repcllir a invasão, restabelecer a ordem e tranquillidacle ou asseg·W'ar a 
execução das leis e sentenças federaes, cabendo em todo o caso ao Poder 
Legislativo decretar a suspensão da Constituição e leis elo Estado e o regi-
nien provisorio do seu governo, para o que, não se achando reunido o 
Congresso, será este immediatamente convocado (Constituição Federal, ar-
tig·o 43, n . 0 IO). 

Artigo 4. 0 - Será da competencia elo Poder Judiciado Federal proces-
sar e julgar os crimes politicos que houverem dado causa á intervenção 
effectuada no~ termos da lei. 

Artigo 5. 0 - Considerar-se-ha despeza nacional a resultante da inter-
venção no caso do artigo 3. 0

, lettra a desta lei. 
. Paragrapho unico . - Considernr-se-ha despeza do respectivo Estado a 
que resultar da intervenção nos demais casos previstos nesta lei. 

Artigo 6. 0 - Revogam-se as disposições em contrario. 
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GAMARA DO S DEPUTADO S 

SESSÃO DE 5 DE JULHO (1906) 

Opina que seja archi(!ada a mensagem do Sr. Presidente da Republica relati(!a 
â diialidade ele poderes no Estado de Goyaz. 

Em fins do anno passado foi remettida a esta Camara uma mensagem 
do Exm. Sr. Presidente da Republica relativa á dualidade de poderes, execu-

tivo e legislativo, no Estado de Goyaz. Nessa men-
Parecer. sagem era. exposta a situação em que se encontrava 

, aquella parte do terl'itorio da Republica, submettendo 
o illustre chefe do P<!der Executivo á apreciação do Congresso o caso " para 
deliberar a tal respeito como parecesse acertado ". 

Lida em Mesa a mensagern referida , foi ella enviada á Commissão de 
Constituição e Justiça, sendo distribuida ao Sr. Dr. Estevam Loho, que veiu 
com um longo parecer sobre a rnateria, concluindo pelo reconheciwento ela 
competencia da Camara para tomar conhecimento do caso e propondo o 
indeferimento in limine do pedido de i.J.i,tervenção no Estado. Ao mesmo teinpo 
propunha o Sr. Dr. Estevam Lobo wn projecto ele lei organica do art. 6.0 da 
CoHstituição. 

· Lido em reunião da commissão esse parecer, delle pediu vista o Sr. Dr. 
Hosannah do Oliveira, que divergiu do mesmo " por não estar a sua conclusão 
firmada nos principios admiravelmente estabelecidos e . deduzidos pelo 
illustre relator '" Concluiu o Sr. Dr. Hosannah pela necessidade da inter-
venção do Governo Federal no Estado de Goyaz. 

Pediu vista do assumpto o Sr. Dr. Bernardo de Campos, que trouxe o 
seu voto fundamentado contrario á intervenção. · 

O Sr. Dr. Julio Santos, a seu turno, pediu vista, e tendo-a dos pareceres 
até então manifestados, começou o s0u declarando discordar de tudo quanto 
'se havia dito sobre o caso (*). 

Entretanto, concluiu S. Ex. acceitando para base de discussão o projecto 
Estevam Lobo de regulamentação do art. 6. 0 e offereceu como solução ao 
caso um projecto assim concebido : 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. i.° Compete ao Poder Executivo, ouvidos os interessados · audi 

alteram partem intervfr junto do governo de Goyaz, afim de esclarecer-se 
das occurrencias e em seguida providenciar, como no caso couber, restabe-
lecendo a ordem e o direito violados. 

Art. 2.º Fica o Governo autorizado a fazer quaesquer despezas neces-
sarias para desempenho daquella missão. 

(*) O parecer do Sr. Estevam Lobo e os votos dos Srs. Hosannah de Oliveira, 
Bernardo de Campos e Julio Santos não foram publicados no Diario do Congresso. 
O parecer a pag. 9 foi publicado no Jornal do Cmmercio de r4 de Agosto de 1905. 
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O Sr. Dr. Teixeira de Sá concordou com o parecer do Sr. Estevam Lobo 
quanto á primeira parte e com o voto do Sr. Dl'. Bernardo de Campos em 
como o caso de Goyaz não permitte a intervenção do Governo Federal, nos 
termos do art. 6. 0 n. 2 da Constituição. Reforça o Sr. Dr. Teixeira de Sá a 
sua opinião com outras considerações de alto valor para affirmar não ser a 
hypothese de intervenção. Termina o illustrado collega com a sua discor-
daucia quanto á regulamentação proposta pelo relator, do art. 6. 0 da Consti-
tuição, declarando em synthese que " a substancia do direito constitucional 
da intervenção está perfeitamente definida no texto claro e preciso do men-
cionado artigo ,, . 

O Sr. Luiz Domingues opinou pela competencia, no caso, do Poder 
Judiciario. 

Fallou finalmente o Sr. ·Dr. Paranhos Montenegro, que, após longo 
parecer, concluiu opinando pelas conclusões do Sr. Dr. Julio Santos. 

Neste pé ficou o assumpto ao encerrar da sessão legislativa, e por força 
do Regimento da Gamara teve de ser elle novamente sujeito ao estudo desta 
commissão, que sobre elle se pronunciara sujeitando o seu parecer ao voto 
da Gamara. Muito mais facil se afigura a esta commissão, hoje, o caso, 
estando ella dispensada de agitar o grave problema da intervenção sobre 
o qual parece haver ainda divergencias, embora poucas . 

O caso de Goyaz é um caso passado, perdeu a sua opportunidade; a 
dualidade de governo desappareceu ; o que lá existe é unico e reconhecido 
por todos . . 

Assim sendo, a Commissão de Constituição e Justiça é de parecer que 
seja archivada a mensagem do Exm. Sr. Dr. Presidente da Republica com 
os papeis que a acompanham, relativa á dualidade de governo em Goyaz. 

Sala das Gommissões, 23 de Maio de 1906. -João Luiz Alves, presidente, 
pela conclusão. - Germpno Basslocher, relator. - Frederico Borges. - Luiz 
Domingos, pela competencia do Poder Judiciario, no caso, porém, pelas 
conclusões do parecer, á vista das affirmações do relator. - Henrique Borges, 
de accôrdo com a conclqsão. - João Pedro dos Santos. -Arthur Lemos, pela 
conclusão. 



NOTA 

CASO DO RIO GRANDE DO SUL 

Requerimento do Sr. W enceslau Escobar. 

Em 26 de Maio é apresentado o requerimento fundamentado pelo 
azztor. Posto em discussão, oT:a o Snr. Cassiano do Nascimento. Em, 
22 de Junho, oram, o Snrs. Hassloc!f:e1' e \Venceslau Escobar. Em 23 
ora o Snr. Simões Lopes. Em 25 oram. os Snrs. Figzzeiredo Rocha, 
Americo Werneclf: e Hasslocker. E' encerrada a discassào e rejeitado o 
req ize1·imento. 
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GAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 26 DE MAIO 

O Sr. Weuceslau .Escobar (inovimento de attenção). - Sr. Presi-
dente, pedi a palavra, não só para fundamentar, sinão tambem para suhmetter 

á consideração desta Camara um requerimento. 
Expediente. Como neophyto, nesta Casa, subindo pela primeira 

vez á tribuna, peço a V. Ex., Sr. Presidente, e á Camara 
a benevolencia a que deve ter direito todo aquelle que, após um largo estadia 
de lutas e de ostracismo, sem nunc.a descrer da Hepuhlica, sem desalento 
ele um dia, sem transigencias mesmo ele um só momento, conseg·ue alfim ver 
abrirem-se aos poucos as portas da liberdade politicado seu paiz, fechadas 
ha 16 annos a trancas de ferro. 

Não ha novidade, pois, em declarar-vos que sou um DeputFt-do franca-
mente opposicionista, que não tenho dependencias, que não tenho li&·açõcs 
com conchavos políticos de qualquer natureza; que tenho a mais plena e 
inteira liberdade de acção, delimitada unicamente pelo programma do meu 
partido, e iss9 mesmo sem absoluto orthodoxismo, porque seria sobrepol-o 
aos phenomenos politicos que .devem orientar os homens pi.Ihlicos e os 
governos das nações. · 

Antes de tudo, porém, antes m esmo de ser um Deputado francamente 
opposicionista. .. · 

O Sn. GERMANO I-lAssLocaEn. - A quem? 
O Sn. WENCESLAU EsconAR. - Ao Governo. 
O Sn. GERMA..l'IO HASSLOCHER. - Daqui? 
O Sn. WENCESLAU Esc~nAn. - ·Daqui e de lá tamhem. 
Antes de tudo, antes mesmo de ser um Deputado francamente opposi-

cionista, repito , sou hrazileiro e, como tal ninguem mais elo que eu presa a 
união e a grandeza desta Patria, pela qual, sem preoccupações particl.arias 
de qualquer ordem, estou prompto a dar em todas as emergencias as energias 
do meu patriotismo, toda a dedicação de minha alma. (l'lfaito bem.) 

Já vê V. Ex. que eu não vim para aqui com o pensamento preconcebido 
de fazer opposição systematica a toda e qualquei· medida que for apoiada e 
que mereça os applausos da illustre mFt-ioria; farei, sim, opposição, e essa 
opposição sem medir outras conveniencias sinão as clictadas pela leis ela 
urbanidade e pelo decoro devido a es ta Casa, áquellas que, segundo o meu 
criterio, forem contrarias aos interesses geraes ela communhão hrazileira. 
(Muito bem.) , · 

No desempenho do meu mandato, como Deputado da opposição, proporei 
e me baterei por medidas que, a meu vei" estão sendo urgente'llente recla-
madas por necessidades reaes ; farei mais : suscitarei, levantarei no seio 
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desta Camara queslões que impor tam a Jdeza das libertlades das nossas 
instituições e da sinceridade do seu republicanismo . 

E' es ta razão, isto é, pugnar pela defeza da verdadeira applicação dos 
princípios republicanos no mecanismo das nossas instituições que explica a 
minha presença nesta tribuna. 

Desde que foi publicado o projecto da Constituição Rio-Grandense, vi 
logo que o seu autor não se tinha iuspirado nos priucipios democraticos , na 
verdade do reg·imen republicano federativo , mas na doutriua daquelles que 
preconisam a dictatura como a melhor fórma de governo, daquelles que 
fazem a apotheose dos governos elos Francias e elos Rosas . {l'Jão apoiados.) 

O Sn. CAMPOS CARTIEH. - Seria curioso ver V. Ex. provar isso. 
O Sn. WENCESLAU EscoBAH. - Não é tão difficil assim . 
Attenda ao meu discurso e verá . 
Durante a quinzena em que a Constituinte Rio-Grandense elaborou essa 

lei basica do meu Estado natal, quasi que dia por dia, na imprensa, mostrei 
o seu divorcio com a democracia e com a verdade do novo regímen, a sua 
manifesta contradicção com os principios constitucionaes da União. 

A despeito de tudo, porém, foi esse primeiro monumento da sabedoria 
do Occidente, como lhes chamam os adeptos da politica de Augusto Comte, 
que o inspirou, approvado, quasi de afogaclilho, apenas com o protesto de 
meia <luzia de Deputados. 

Nestas condições, Sr. Presidente, quando mesmo não fosse levatlo pela 
convicção de me bater contra o falseamento dos principios republicanos no 
meu Estado natal, eu estava na rigorosa obrigação, tjnha o dever moral, 
boje, que sou representante de um dos ramos do Congresso Nacional, de 
p edir-lhe intervir no Estado do Rio Grande do Sul, afim de alli manter o 
regímen republicano federativo, alterado substancialmente em seu organismo 
coristitucional. 1 

A Constituição do Rio Grande póde ser tudo ; declaro, porém, que não é 
absolutamente republicana. E' uma dictadura mascarada de democracia; é 
uma verdadeira excrescencia no mecanismo constitucional da Republica! 

O Sn. GER111ANO HASSLOCUER. - V. Ex. faria melhor demonstrando, em 
vez de qualificar, e qual.j.ficando depois. 

o Sr. vVE:NCESLAU EsconAH. - Espere; VOU demonstrar. 
O Sn. GERMA.i"\"O HNJSLOCIIER. - V. Ex. tem talento para isso ; mas 

duvido que o consiga. 
O Sn. WENCESLAU EsconAR. - Como dizia, é uma excrescencia no 

regimen constituciona~ da Republica. 
Abi vae a demonstrfl,ção. 
A divisáo dos potleres, fonte primaria de todas as l iberdades, dogma 

conslitncional adoptado f\m todas as leis fundamentaes dos povos livremente 
organizados, instituida no art. 15 da Cons tituição da Republica, não foi com 
siucericlade e perfeita fidelidade observada pela lei organica do llio Grande 
elo Sul. 

Essa garantia, por excellencia, dos libertaclo1·es publicos não existe na 
Conslituição Rio Grandense, que está assim em inteiro desaccordo com os 
princípios constitucionaes estatuidos no art. 15 do Pacto Fundamental da 
Republica . 

Além disso, no orga~ismo constitucional do meu Estado natal, as attri-
buições do Poder Legislativo quasi que exclusivamente limitam-se a crear, 
augmentar e supprimir cpntribuições materiaes, .que, por sua natureza, em 
todas as constituições dos povos cultos, são da competencia do Poder 
Legislativo, pela Constituiçáo Rio Grandense, são da attribuição do Poder 
Executivo. 
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O Poder Executivo, alli, legisla sobre justiça, instrucção, força publica, 
viação, terras, aposentadorias, material eleitoral, em summa, qualquer outro 
ramo ·do serviço publico, chegando até, senhores, a fazer apropria lei de sua 
responsabilidade! 

U111 SENHOR DEPUTADO. - Com approvação do proprio povo. 
O Sa. WENCESLAU EscoBAR. - Do povo, in nomine ... 
O SR. GERMAi"\'O HASSLOCHEn.· - Da maneira por que V. Ex. expõe as 

cousas, parece que tem razão; agora, quando se examina o caso de perto, 
vê-se que que é milito ditrerente. Só podemos ganhar com a serenidade da 
discussão, e, por isso, é melhor deixar que V. Ex. exponha bem e cal-
mamente. 

O SR. VVENCESLAU EscoBAR. -Sim, tanto mais quanto V. Ex. já foi meu 
correligionario neste ponto . 

O Sn. GERMANO 1-IASSLOCIIER. - Não ha duvida, e começarei dizendo 
que estive na mesma illusão em que V. Ex. se acha neste ponto. 

O Sn. VVENCESLAU EscouAii. - Sei o que lhe tirou a illusão ... 
A assembléa do Rio Grande do Sul, senhores, não passa de uma chan-

cellaria, para votar os meios destinados á manutenção dos serviços decre-
tados pelo Poder Executivo; não póde discutir, não póde entrai· no exame 
da conveniencia dos serviços; seu papel é votai· sem discussão. (Apartes,· 
protestos .) · 

Sem embargo dos proficuos ensinamentos do mais notavel de todos os 
monumentos da sab edoria e experiencia humanas em rnateria constitucional, 
como seja a ConsLituição da poderosa Republica Norte Americana, sem 
embargo de termos copiado essa Constituição, que serviu de paradigma ú 
Constituição da Republica, sem embargo de em uma e em outra curar-se 
com extremo zelo da separação dos poderes; sem embargo de tudo isso , a 
Constituição Rio-Grandense, Sr. Presidente, enfeixou, quasi que exclusiva-
mente, todas as attribtúções do Poder Legislativo nas mãos do chefe do 
Pcder Executivo. 

Dous são os unicos correctivos que a Constituição do meu Estado natal 
engendrou para conter esse poder discrecionario, de legislar e ao mesmo 
tempo execu~ar: a responsabilidade presidencial e a faculdade que a ·maioria 
dos conselhos municipaes teem de cassar os -decretos de lei do Poder Execu-
tivo, quando, porventura, forem nocivos ao interesse gern.l. 

São estes os dous unicos correctivos. Mas, senhores, nós todos sabemos 
que os crimes commettidos pelos chefes de Estado, só quando emocionam 
uma sociedade inteira, quando abalam-n 'a desde os seus fundamentos, é que 
encontram verdadeira punição ; em todos os demais crimes commettidos 
pelos chefes de Estado, a punição não passa de verdadeira burla. 

Si dividido o exercício do poder, seus agentes são dirficilmente alcan-
çados por effectiva responsabilidade, o que não diremos tratando-se de um 
funccionario, de um chefe de Estado, que tem enfeixada nas mãos qnasi 
toda a somma elo poder publico; que, além de tudo, corno no lUo Grande, 
o chel'e de Estado , é chefe de um partido? 

Então é que se torna verdadeiramente illusoria essa responsabilidade. 
Os annaes da humanidade provam de modo inconcusso es La v.erdade e 

até a propria historia do recente regimen republkano em nosso paiz:. 
Dispondo da força, dos empregos, esse inexg-ottavel cofre elas graças, -

o chefe do Poder Executivo, torna-se um baluarte quasi inexpng'navel, 
porque são varios e multiplos os m eios ele acção que tem para neutralizar 
a diffici!lima hypothese de sua effectiva responsabilidade. 

O ouLro correctivo, o outro meio é poder a maioria dos conselhos muni-
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cipaes cassar os decretos de lei do · Poder Executivo, quando, porventura, 
julgue esses decretos contrarias ao~ interésses sociaes. 

Este correctivo só tem um merito, o da novidade, porque é realmente 
original converterem-se corporações que por sua natureza devem ser mera-
mente administrativas em corporações politicas. 

A Gamara sabe, está na consciencia publica, que nossos vereadores, 
nossos conselheiros municip'aes, comquanto sejam cidadãos considerados em 
seus respectivos municipios, são, em regra, homens de poucas lettras, ele 
poucos conbecimentos, destacando-se um ou outro que, pelo seu saber e 
illustração, pócle entrar na apreciação de ser uma lei decretada pelo Poder 
Executivo boa ou má, util ou desvantajosa, conveniente ou não. 

O Sn. GERMANO HASSLOCJIER. - E as asscmbléas dos Estados são com-· 
postas de luminares? 

O SR. WENCESLAU EsconAn. - Vou dar lm1 exemplo. I-fa pouco tempo o 
presidente do Estado do Rio Grande do Sul publicou um projecto de lei 
relativo ao Codigo do Processo Civil e Commercial. 

Quero que a Gamara ponha a mão na consciencia e que diga o que 
entendem os sessenta e tantos conselhos municipaes que existem no H.io 
Grande sobre esta materia ... 

O SR. GER111ruvo HASSLOCHER. - Tanto quanto entende a maioria deste · 
Congresso. 

O Sn. WENCESLAU EsconAR - .. . Para dizer da conveniencia ou não 
conveniencia de uma lei desta natureza? 

O Sn. GERMANO I-lAssr,ocnEn. - V. Ex. collaborou nessa lei; mudou 
suas opiniões. 

O Sn. WENCESLAU EsconAn. - Eu não sou conselho municipal. 
Estou discutindo os cdrrectivos que a Constituição apresenta para conter 

os possíveis desmandos do Poder Executivo. 
O Sn. JAMES DARCY. -- Que diz V. Ex:. da competencia da Faculdade 

de p~eito de Porto Alegre, qu_e foi con".ida~a _pelo preside;iite do Estado a 
em1ttir seu voto sobre esse proJecto, codigo civil e commercial. 

O SR. WENCESLAU Es!JOilAR. -- Estou tratando dos meios que a Consti-
tuição engendra para conter o Poder Executivo nessas attrihuições de legislar. 

Este correctivo, pois, aos desmandos que possa ter a primeira autori-
dade do Estado no exerc~cio do Poder Legislativo, não passa de um ideal 
irrealizavel, de uIDa utopia, ainda augmentada da difflculdacle da manifes-
tação collectiva da maiori?- dos conselhos pedindo a revogação de uma lei. 

A Constituinte só teve a preoccupação de fortalecer um poder unico, 
com prejuízo dos outros dous poderes : o legislativo e o judiciario. · 

O SR. JA11ms DAncY. - Fortaleceu a autonomia do município cõmo 
nenhuma constituição. 

O SR. WENCESLAU EsconAR. - De modo que alli o unico poder sobre 
todos os outros é o executivo. 

Mas, Sr. Presidente, além desta inconstitucionalidade que se nota na lei 
organica rio-grandense de cercêar, de limitar excessivamente as altrihuições 
do Poder Legislativo em beneficio do Poder Executivo, outras ainda existem, 
como a da nomeação pelo presidente do vice-presidente, que o tem de 
substituir em todos os impedimentos temporarios, em caso de renuncia e 
em caso de morte. 

O SR. RrvADAVIA CorlRÊA. - Tem essa attrih"ü.ição mas com a appro-
vação das camaras municipaes . 

O Sn. WENCESLAU EsconAn. - Todos os pai;i;es livremente organizados, 

I 
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corno deve ser uma republica, teem por base a representação politica, devem 
haurir as suas forças no principio do suffragio popular. (Apoiados.) 

O chefe de um Estado republicano, que deve dirigil-o com criterio, 
prudencia e patriotismo, ~eve igualmente .s~r o [unccionari~ da rna~s alta 
confiança do povo, e por isso, onde a eleiçao nao for um simulacro, uma 
das peças do apparelho do despotismo democratico, deve ser eleito pela 
maioria dos sutfragios do eleitorado. O vice-presidente, que o tem de subs-
tituir ... 

O Sn. PRESIDENTE. - Lembro ao nobre Deputado que a hora do expe-
diente está esgotada. 

O SR. VVENCESLAU EscOBAR. - Vou terminar, Sr. Presidente. 
Em qualquer governo livre, portanto, o vice-presidente, que subslitue o 

presidente, deve ter a mesma procedencia do presidente, deve taruhem ser 
eleito pela maioria do suffra0 fo do eleitorado. 

Entretanto, no Rio Gran'ãe do Sul, o vice-presidente do Estado não é o 
mandatario do povo. (Apartes.) 

O Sn. PnESIDENTE. - Attenção l 
O Sn. WENCESLAU EscoBAH. - O vice-presidente do Estado é urn func-

clonario de livre nomeação do presidente, é um funccionario de sua confiança, 
e a Camara bem comprehende que o presidente no exercício desta attribui--
ção póde levar mais em conta as suas relações e sympathias pessoaes, que o 
interesse- social e o merito do nomeado. 

O que é verdade é que, num regímen verdadeiramente repuMicauo, as 
primeiras autoridades do Estado devem promanar da nação. Este ponto é 
indefensavel. 

O Sn. GER1"IAl'IO HAssLOCHER. - Ha de ter completa resposta. 
O SR. VVENCESLAU EsconAn . - Mas não ficam ahi as inconstitucionali-

dades da lei organica do Rio Grande do .Sul; ha uma, sobretudo, que pasma, 
que causa admiração, é a que determina que nenhum brazileiro, CLUe não 
seja nascido no Rio Grande do Sul, possa ser presidente daquelle Estado. 
(Trocam-se apartes.) 

O Sn. PnESIDENTE. - Peço aos nobres Deputados que rrão deem apartes. 
O SR. VVENCESLA.u EscoBAR. - Não póde haver disposição mais estreita 

e acanhada, mais anti-patriotica e até odiosa. 
A Constituição da Republica em seu art. 'JI garante os direitos politicos, 

em toda a sua amplitude, ao cidadão braúleiro, com as restricções apenas 
dos §§ r. 0 e 2. 0 do mesmo artigo. 

Ora, estatuindo a constituição rio-graudense que não póde ser presi-
dente do Estado do Rio Grande do Sul um brazileiro paulista, mineiro, flu-
minense ou oriundo de qualquer out1·0 Estado, visivelmente restringe a 
amplitude desse importante direito político affirmado pela Constituição 
Federal. 

Além de tudo, Sr. Presidente, qualquer brazileiro que esteja no goso dos 
seus direitos políticos, que se ache nas condições legaes, póde ser presidente 
da Republica; entretanto, não póde ser presidente do Estado do Rio Grande 

' do Sul! . 
Como si o Estado do Rio Grande do Sul não fosse um pedaço da .fede-

ração brazileil'a. 
O SR. P1IBSIDENTE. -- Peço ao nobre Deputado que restrinja as suas 

observações porque a hora do expediente está. terminada. 
O Sn. VVENCESLAU EscoBAR. - Vou pI"ecipitar as minhas palavras, 

Sr. Presidente, para ver si posso attender a V. Ex. 
Por honra do meu Esta.do nalal, do. alto desta trj_puna, Sr. Presidente, 
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donde faHo para o paiz intefro, declá.ro que não é esse o sentimento da com-
munhão rio-granclense, cujo coração está sempre aberto a todas as manifes-
tações francas da solidariedade humana, ao amplexo mais estreito e fraterno 
de todos os brazileiros. 

Eu tinha a atacar outros pontos inconstitucionaes da lei organica riÔ-
grandense. 

Por exemplo, na relativa ao modo de sua reforma, cuja iniciativa per-
tence ao presidente e á maioria dos conselhos municipaes, ou antes, exclu-
sivamente ao presidente, porque permittir a quem por falta de capacidade 
não póde fazer uso de um direito, é o mesmo que negar-lhe esse direito. 

Ora, permittir ás municipalidades em maioria, o exercício do direito de 
ref01·mar a constituição, seria o mesmo que dar-lhe o direito de reformar 
um cocligo civil, um regulamento de hygiene, etc. Nestas condições de facto 
e de direito, só póde reformal-a o presidente, que fica assim arvorado no 
unico poder constituinte do Estado ! 

Não póde haver nada mais absurdo e contrario a um regimen livre. 
UM SR. DEPUTADO. - Dá um aparte. 
O SR. vVENCESLAU EscoUAR. - E' uma comparação que estou fazendo. 
UM SR. DEPUTADO. - Mas os conselhos pódem tomar a iniciativa. 
o SR. \;yENCESLAU EscOllAR. - Os conselhos indicam que taes e taes 

, artigos devem ser reformados; e si, no prazo de tres mezes, manteem o pe-
dido, o presidente promulga a reforma. (Trocam-se apartes.) 

Além deste ponto, Sr. Presiden.te, poderia fallar sobre a liberdade pro-
fissional, que é outra disposição onde a Constituição Rio-Grandense é incon-
stitucional. 

Vou terminar, Sr. Presidente. 
Penso que os pontos q;ue t enho atacado de inconstitucionaes, na lei orga-

nica do meu Estado, não 1podern merecer contestação séria, a . despeito dos 
apartes com que me honra a bancada rio-grandense, que está na obrig·ação 
de defendel-a. 

Si fallo perante urna Gamara de republicanos ; si falloo perante este 
ramo do Poder Legislativq que tem estricta e rigorosa obrigação de zelar 
pela verdade e inteireza d p.s instituições republicanas, eu acredito que as 
minhas palavras não sejam sementeiras em terra damninha. 

Si os outros Estados, a exemplo do Rio Grande, se constituissem , 
tomando por base os princípios de l:llUa monarchia electiva, ele uma theo-
cracia, oligarchia, ou republica aristocratica, a que ficaria reduzida a repu-
blica federativa no Brazil '? A urna reunião hybrida de Estados sem nexo 
que os ligue entre si; deix1uia ele ser, como diz Hamilton, uma associação 
de muitos Estados debaixo do mesmo g·overno. 

Estas idéas, estas opinÇies , que estou aventando perante a Gamara, teem· 
sido repetidas pela imprensa, e um notavel jurisconsulto, estimado no 
mundo das lettras, já cliSCiftiu no seio desta propria Camw·a, protestando, 
igualmente, contra a inco1lstitucionaliclade da lei organica elo Rio Grande 
do Sul. 

Coüvencido de que defendo a boa <;loutrina· republicana, robustecida 
ainda esta convincçã~ pela ahalisada opinião deste notavel juriseonsulto, 
foi que m e animei a apresei:itar este requerimento, pedindo a nomeação de 
uma commissão especial para, revendo a Constituição do Rio Grande, pol-a 
ele accõrdo com a Constituição da llepul)lica nos pontos em que aquclla 
fôr discordante desta. Não preio que a ·Carnara, em sua alta. sabedoria, por 
mal entendidas condescendias, transigindo no cumprimento ele um dever 
patriotico, com sacrificio da.s instituições, deixe d~ dar apoio ao meu reque-
rimento, mas si o fizer, eu pomo representante dos republicanos federalista 
de minha terra, terei mais uma vez cumprido o meu dever e mostrado ao 
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paiz inteiro qu~ sou Deput~do republicano não só nas palavras mas tambem 
no"s actos. (Muito bem; muito bem.) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em discussão, que fica adiada por 
ter pedido a palavra o S.r. Cassiano do Nascimento, o seguinte 

" Requeiro a nomeação de uma commissão especial para, revendo a 
' Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, pol-a 

Requerimento . de harmonia com os principias consLitucionaes ela 
União, onde não estiver de accordo com estes. 

Sala das sessões, 26 de Máio de 1906. - !Venceslau Escobar. 

O Sr. Cassiano do Nascimento. - Responde ao discurso do seu 
collega elo Rio Grande do Sul, discutindo o seu recruerim ento ácerca da 
Constituição desse Estado. O orador adduz varias argumentos em contrario 
ás theorias do seu collega, diviclihrlo o seu discurso em tres partes, que se 
referem aos pontos principaes da accusação feita á referida: Constituição : 
em restringir as attribuições do Poder Judiciaria, em determinar que só 
seja eleito presidente do Estado um rio-grandense nato e seu vice-presi-
dente nomeado e não eleito como aquelle. 

SESSÃO DE 22 DE JUNHO 

O Sr. Germano Hasslocher(pela ordem) (1). - Sr. Presidente, antes 
que V. Ex. me dê a palavra para discutir o requerimento, consinta que 

faça algumas ponderações. 
Discussão O requerimento do Sr. Deputado vVencesláo 

Escobar, depois de sustentado por S. Ex . , teve 
do requerimento. uma resposta cabal que lheu deu o meu collega 

Sr. Cassiano do Nascimento. 
Entendo que a hem da discussão, da .ordem na mesma, devo esperar 

que algum dos representantes da opposição do Rio Grande do .Sul tome a 
palavra para vir reforçar as arguições feitas contra a Constituição do Estado 
que aqm representamos, para assim podermos ir impugnando e defendendo 
alternativamente o requerimento em questão. 

Acho que nesta discussão não devo insistir para que me seja dada a 
palavra pela convicção em que estou de que algum outro collega virá occu-
par a tribuna, cabendo-me, então posteriormente a vez de cliscutil-o. 

Agora si SS. EEx. entenderem que não é necessario, que não precisam 
ou que não devem tomar a palavra sobre o requerimento, eu tambem não 
usarei della. · 

Será encerrada a discussão e nós votaremos, porque me parece que' o 
Sr. Wencesláo Escobar teve resposta completa e decisiva que o seu discu,rso 
pódia provocar, dada pelo meu collega o Sr. Cassiano do Nascimento. 

Tenho dito . 

O Sr. \!Venceslau Escabar (pela ordem) (1). - Sr. Preside~tc, não 
posso tomar a palavra para reforçar aquillo que já disse, comquanto, no 
conceito do illustre Deputado Sr. Germano Hasslocher, o Sr. Cassi:i.no elo 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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Nascimento me tenha dado uma resposta cabal e ~ompleta. T_odavia, esse é 
um conceito puramente individual. 

Em todo o caso, não podendo, como disse, reforçar aquillo que já enun-
-ciei, como·autor do requerimento cabe-me fallar em ultimo logar. 

Assim, aguardo a palavra autorizada de S. Ex. para responder, mesmo 
que outro Deputado não falle, porque ninguem está na obrigação de respon-
der o meu discurso , a não ser eu mesmo. 

·Nestas condições, devo ouvir os outros oradores para responder afinal 
ás arguições por elles produzidas. 

O Sr. Presidente. - Continüa a discussão do requerimento apresen-
tado pelo Sr. Wencesláo Escobar. O Sr. Germano Hasslocher pediu a 
palavra sobre o requerimento. Não ha mais oradores inscriptos. Só. quem 
póde fallar mais de uma vez sobre o requerimento. é o seu autor, todos os 
outros Srs. Deputados só podem fallar uma vez . (Pausa.) 

ó Sr. Germano Hasslocher. - Sr. Presidente, desisto ela palavra. 

O Sr. "\!Venceslau Escobar. - Sr. Presidente, eu sabia que ao apre-
sentar o r.equerimento ora em discussão ia levantar em côro os protestos 
da honrada bancada governista do meu Estado, que, contra o meu modo 
de ver, enxerga, na lei organica rio-grandense, uma obra prima de sabe· 
doria, uma Constituição genuinamente republicana. 

Esta circumstancia; porém, não me fez dissuadir do meu proposito, 
porque, para defender as minhas convicções, sem fazer allusões a terceiros, 
mmca me faltou coragem, qualquer que fosse a situação em que me encon-
trasse, maxime reJlectindo que não são os ouropeis do officialismo que 
imprimem o c1mho da verdade aos principios. 
. Defenderei, portanto, oi meu requerimento, me baterei por elle ; e, si 
hoje, pela circumstancia accidental do numero, a Camara o repellir, ahi fica 
a semente lançada e ninguem poderá affirmar que amanhã não seja uma 
idéa victoriosa, mesmo pol'que nem sempre é fac_il o triumpho das boas 
causas. 

Continuarei por isso me batendo sempre pela verdade da Federação, 
hoje unico elo da communhão legal da unidade nacional. Quebrada essa 
antepara pela sempre crescente aspiração autonomica dos Estados, estará 
extincta a Republica Federativa, e as pequenas patrias que a ella sqcce-
derem, ficarão expostas d gratuita e generosa protecção do monroismo ozz a 
serem salvas pela obra civilizadora de qualquer 15.Tande potencia européa . 

E tanto mais se me ru'ra~ga esse afan pela cLefesa da Federação Brazi-
leira, quando vejo que desta Casa, dentre os proprios Dep1itaclos, e o que é 
mais, dentre mesmo aquelle11 que collahoraram na obra grandiosa do nosso 
cdificio constitucional, part(!m os mais tremendos golpes contra esse ante-
mm:al que ainda é a defesa qa bandeira que symholiza a nossa integridade 
nac10nal. 

O nobre Deputado a quem vou responder, o Sr. Cassiano elo Nascimento, 
um elos meus melhores ami&'os e cuja ausencia sinceramente deploro, ter-
minando o seu discurso, em paustos de grande exclamação disse que o meu 
requerirnenLo é que era um attentado á autonomia dos Estados, requerimento 
em que pedi a nomeação de '\lma commissão especial para, revendo a Con-
stitmção do Rio Grande do Sul, pol-a ele accôrdo com os principios consti-
tucionaes ela União. Accrescentou S. Ex. que elle, seus amigos, o Rio Grande 
elo Sul, não consentiriam que semelhante cousa se clésse. 

S. Ex. fez uma ameaça assustadora, capaz mesmo de tirar a li.herdade ele 
deliberar desta Casa, e, si e1;1 não tivesse a certeza de que foi clictacla por um 

rasgo de oratoria em mome.qto de supremo enthusiasmo, desistiria de dis-
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cutir o meu requerimento e o retiraria mesmo, porque longe de mim car-
rei;-ar com a responsabilidade de ser causa de uma conflagração na Repu-
blica. Mas essa certeza me tranquiliza, e, por isso, continuarei a discutir a 
idéa por mim aventada. 

A affirmação de que esse requerimento é um attentado á autonomia dos 
Estados não podia ser feita pelo nobre Deputado, não só por ser S . Ex. 
jurista, mas tambei:n por ter sido Deputado á Constituinte; é uma affirma-
'ção que, além de erronea, encerra principias perigosos e até subversivos da 
ordem constitucional. 

A Constituição da Republica no art. 6. 0 , § 2. 0 , estatue que um dos casos 
em que o Governo da União póde intervir nos Estados, é fJara manter o 
regimen republicano federativo. Pergunto: por qual dos tres orgãos da sobe-
ran:ia que constituem o governo da União ha de se dar essa intervenção ? 
Pelo Executivo? Parece-me que não, porque seria entregar-lhe as chaves da 
Federação, constituindo-o poder absoluto. 

O Sn. GE&'\1ANO HASSLOCHEil. - Então V. Ex. condemna a intervenção 
cm Matto Grosso. 

O Sn. PEDRO MoACYR. - Essa é em virtude do art. 3. 0 • O caso do B.io 
Grande é de doutrina ·constitucional e o de Matto Grosso de ordem publica. 

O Sn. WENCESLAU EscoBAil. - Sobre este ponto já o Senado Federal 
deu luminoso parecer, em 24 de Maio de 1893, abundando nestas mesmas 
idéas, isto é, de que no caso figurado não é o Poder Executivo o competente 
para intervir nos Estados, porque seria fac-qltar-lhe meios de min;u pela base 
a Federação, seria constittúl-o um poder dictatorial. . 

Si não é Poder Executivo, pergunto : Será o Poder Judiciaria? Tambem 
me parece que não, porque o Poder Judicia.rio decide de questões legaes e 
não de ques tões politicas. Jul~~ em especie, quando provoca,do pelas partes, 
em virtude de lesões de seus ctireitos. 

Portanto, si não é o Poder Executivo, si tão pouco é o Poder Judiciado, 
somos forçados a concluir que o unico poder competente para intervir no 
caso figurado nos Estados, é o Poder Legislativo, que é um poder emi-
nentemente politico. (Apoiados e não apoiaàos). 

Si s: Ex., o illustre Deputado a quem respóndo, meu honrado arnigo, 
o Dr. Cassiano do Nascimento, entende que nem o Poder Legislativo é com-
petente para intervir, será forçado a concluir ou que esse texto constitucio-
nal não tem valor, é lettra morta, ou, então, cahirá no absurdo de sustentar 
que o Poder Judiciaria ou o Poder Executivo é o competente. 

Deste dilemma S. Ex. não se poderá afastar. 
O nobre Deputado, portanto, evidentemente se equivocou, assim como 

todos aquelles que o acompanharam nesta opinião. 
O Sn. SI111ÕES LOPES dá um aparte. 
O Srr. PEDRO MoAcYR. - O orador está estabelecendo o estudo desta 

preliminar: qual o poder competente para intervir. 
O Sn . . vVENC~SLAU EscoBAR. - Este é o meio pelo g:ual todos os g·ovcr-

nos que se regem por instituições identicas iis uossas, mterveem. Assim o 
ensina João Barbalho, emerito jurisconsulto, nos Commentarios d Constit11i-
çâo Federal, concordando neste ponto com os ensinamentos do constitucio-
nalista argentino Varella, e com o que a respeito doutrinam todos os publi-
cistas americanos e suissos com relação a esta materia que tão immedin.ta-
men:te afl'ecta a Vida da Federação. 

Agora, si o nobre Deputado dissesse que não ha forma pratica, que não 
ha processo estabelecido pal'a se dar esta intervenção então sim. Mas dizer 
que o Poder Legislativo não é compelente é .sustentar o maior dos absurdos 
o maior dos disparates. ' 
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(Ha diversos apartes. O Sr. Presidente, fazendo soar os tympanos, reclama 
a attenção, dizendo .que qiiem está com a palavra é o Sr. Wenceslaii Escobar). 

Continuando no seu discurso, disse o hom·ado Deputado que realmente a 
Constituição do Rio Grande attribuia ao Poder Executivo uma grande 
sornma de faculdades que, de ordinario, pertencem ao Poder Legislativo, 
mas que nisto não havia violação dos princípios constitucionaes da União, 
porque, na essencia, era respeitada a .divisão du· poder publico, tanto que a 
Gamara dos RepresentanLes, alli, tinha lata attribuição para leg-islar sobre 
tudo quanto se refere á materia tributaria. 

Disse mais S. Ex. que, na realidade, a Constituição rio-grandense não 
era urna cópia servil da Constituição Federal, mas que o regímen alli era 
perfeitamente livre, era perfeitamente republicano. 

Não creio, Sr. Presidente, que nenhuma das 20 constituições dos Estados 
Unidos çlo Brazil seja uma cópia servil da Constituição Federal. 

O SR. GmtMAJ.~o HASSLOCHER. - Nem o poderá ser. 
O SR. WENCESLAU EscoBAR. - Nem S. Ex. devia confundir a fiel obser-

vaucia dos princípios cardeaes do estatuto politico federativo, a que todos os 
Estados, por livre e espontanea vontade se obrigaram, no interesse da asso-
ciação que chamamos - Federação e no interesse e segurança de cada um 
dos associados que chamamos - Estados - com servilismo ; muito pelo 
contrario, com a nobre acção de quem cumpre a palavra solemnemente em-
penhada em um contracto que assio-na. . 

Os principios constitucionaes â'.a Uni.ão são varios, são diversos e den-
tre elles destacarei a garantia dos direitos individuaes, a representação polí-
tica, o regimen federativo, o regímen democratico, a fórma republicana, a 
divisão do poder publico, base, principio conservador de todos os direitos 
d@ cidadão. . 

Ora, si a Constituiçflo ~o Rio Grande observa este principio, mas o atro-
phia por tal fórma, restringe de tal modo as attribuições de um dos orgãos 
deste poder - o legislativo1 passando a maior parte de suas attribuições 
para o Poder Executivo, evidentemente viola um principio constitucional da 
União, porque, não basta que a observação deste principio seja de rotulo, 
é preciso que seja realmente na instituição, na realidade elas garantias esta-
belecidas. 

O SR. SmõEs LOPES. - Não apoiado; porque o Poder Executivo não é 
sober_ano. 

O SR. \VENCESLAU Esco;aAR. - Eu vou lhe mostrar que no Estado só 
dissimuladamente não o é. 

S. Ex. diz : não, alli ha completa liberdade no modo de legislar, porque 
todo e qualquer cidadão póqe intervir na feitura da lei, póde apresentar as 
emendas que julgar convenientes. E quando mesmo essa lei se mostre nociva 
aos interesses sociaes, a maioria dos conselhos municipaes póde vetal-a. 

O SR. SIMÕES LOPES. - Perfeitamente. 
O SR . . WENCSELAuEsconAR. - Vou ver a força desse argumento. E' ver-

dade, é esta a disposição consagrada pela lei organica do Rio Grande do -
Sul; mas, si é certo que qualquer cidadão tem o direito de apescntar as 
emendas que julgar convenientes á lei que se elabora, não é menos verdade 
que o arbitro supremo que fl.ecide si taes emendas devem ou não ser accei-
tas é o presidente elo Estadq. De modo que sempre a unica vontade que pre-
domina é a do presidente do Estado, do chefe do Poder Executivo . E' o arbi-
tro supremo, é a vontade soberana. · 

O Sn. SIMÕES LopES. - Dá um aparte. 
O SR. WENCESLAU Esco~AR. - A maioria dos conselhos municipaes póde 

vetar esta. lei, dizem. Eu co:riheço o veto - o direito, concedido aos chefes 
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de Estados, de negarem sancção ás leis feitas pelos parlamentos ; no Rio 
Grande do Sul é o contrario, o veto é o direito concedido aos parlamentos 
Jocaes de negarem sancção ás leis feitas pelo chefe do Executiv·o l E' uma in-
versão completa do regimen constitucional até hoje conhecido, do qual póde 
tirar patente de invenção o roeu Estado natal. 

Esse direito de veto concedido á maioria dos conselhos municipaes é 
puramente nominal, não passa de uma ficção de instituição livre. 

Pela propria Constituição do Estado, os conselhos municipaes só pódem 
reunir-se un;i.a vez por anno, isso mesmo durante dous mezes. 

Por conseguinte, dentro destes dous mezes , podem vetar ou deixar de 
vetar a lei feita neste prazo. 

Como, porém, não ha disposição nenhuma que determine a convocaçã.o 
extraordinaria dos conselhos para tomarem conhecimento das leis feitas fóra 
deste prazo, torna-se . durante este tempo, difficil, sinão impossível, o exercí-
cio desse pretendido direito, porque estarão já os conselheiros espalhados 
em uma superflcie de 236.ooo kilometros quadrados, que é a extensão do Es-
tado. E nem se diga que os intendentes pódem convocar os conselhos para 
este fim. Si assim fosse, seriam então os intendentes eis primeiros a julgar da 
conveniencia de ser ou não vetada urna lei, e não sómente a maioria dos 
conselhos municipaes. O que é verdade é que esla attribuição dos conselhos 
é tão illusoria que, em 15 a:nnos que o Estado Está organizado, ainda· nen-
huma vez foi vetada, pela maioria do conselho, uma lei feita pelo chefe do 
Poder Executivo, e não é dizer que por falta de leis que o não tenham mere-
cido, visto como o proprio Executivo tem revogado algumas por contrarias 
aos interesses publicas. 

· O certo é que não ha meio pratico, estatuido pela Constituição do Es-
tado para o exercido do direito do veto pe!a maioria dos conselhos, pelo que 
é o legislador riograndense, isto é, chefe do Poder Executivo, um poder sobe-
rano. · 

Não se diga tão pouco que no Rio Grande do Sul os municípios são a 
cellula mater das liberdades populares; não são; é um dos maiores erros em 
que se pôde incidir. O chefe do Executivo intervem a cada momento na vida 
municipal; revoga artigos de suas leis organicas, revoga leis ordina:rias , in-
dica candidatos a intendentes, annulla eleições dos conselheiros municipaes, 
dos intendentes e revoga até as proprias leis orçamentarias. De modo que · 
no Rio Grande do Sul não se pôde dizer que o municipio seja a cellula ma-
ter das liberdades populares ; a foral dos municípios Rio-grandenses não é 
uma conquista feita ao Poder Executivo, é, antes, uma graça, um dom, um 
favor deste poder a essas corporações juridicas. 

· O SR. GERMANO HAssiocUER. - E' phrase ! 
O Sa. WENCESLAU EscoBAR. - E' uma verdade que o Sr. conhece. 
S. Ex. tambem não foi feliz quando sustentou que é r epublicano o prin-

cipio do presidente nomear o vice-presidente. 
Em materia de governos livres esta these é simplesmente paradoxal! 
Procurou o nobre Deputado, com a habilidade que todos lhe reconhece-

mos, suavizar esse attentado ás boas normas do regímen republicano, di-
zendo haver assim mais úniformidade de vista no plano da administração. 

Para que S. Ex. fosse logico, devia sustentar que, ao terminar o man-
dato, o presidente devia, igualmente, nomear o seu substituto, afim de, tam-
bem, não quebrar a tal uniformidade àe vistas. (Apa1'tes.) 

A verdade, Sr. Presidente, é que essa argumentação do illustre Depu-
tado não diminue a intensidade do brilho do principio clemocratico da elei-
ção dos primeiros magistrados dos Estados republicanos. 

Demais o vice-presidente do Rio Grande do Sul tem as suas attribui-
çües defiuidas; .não é um caixeiro elo pres!deDte, niío çstA obrigado, ads-
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trielo a seguir o plano de sua administração, mesmo porque este plano, mui~ 
tas vezes, póde ser contrario aos ·interesses sociaes. 
. Portanto, a justificativa com que o nobre Deputado, a quem respondo, 
pretendeu attenuar essa disposição inconstitucional da lei organica rio-gran-
dense, ficou muito abaixo dos seus talentos e meritos. Nas mesmas condi-
ções está a justificativa com que procurou attenuar a inconstitucionalidade 
da disposição odiosa de só poder ser presidente quem for ri:o-grandense nato. 

S. Ex. disse que si era inconstitucional essa disposição, estavam no 
mesmo caso as disposiÇões das constituições que exig·em para a eleição de 
governador ou de presidente do Estado a condição de domicilio por um certo 
numero de annos. · 

Ora, Sr. Presidente, não ha, absolutamente, paridade entre, os dous 
caso~ . 

No primeiro, no caso do Rio Grande do Sul, priva-se o brazileiro, que 
não for natural do .Estado, elo exercício de um direito politico, garantido 
pela Constituição Federal, em uma porção do territorio da Republlca, em-
quanto que no outro caso dilata-se apenas o exercício desse direito, C,9Il!O 
meio de prova de ter o brazileiro ligado a sua existencia ao interesse do 
Estado que vae governar. (Apartes.) 
. Citou S. Ex. outros Estados cups constituições consignam disposições 

identicas : a do Estado da Parahyba, a do Maranhão ... 
O SR. SmõEs LOPES . . - Dá um aparte. 
o Sn . . vV:ENCESLAU ESCOBAR. - Não, senhor; a actual Constituição da 

Parahyba, corno a do Maranhão, si não me falha a rnen:oria, contéem dispo-
sições identicas. (Não apoiados. Trocam-se apartes.) 

Isto, porém, nflo prova que não seja incons titucional essa disposição da 
lei organica rio-grandense; o que prova é que esses estatutos politicos tam-
bem estão fóra do plano do alinhamento da Constituição Federal. (Trocam -
muitos apartes.) 1 • 

Sr. Presidente, lamento sinceramente ter o intelligente Deputado Ger-
mano Hasslocher desistido da palavra, quando é certo que multo podia 
illustrar a discussão, dando-me, por outro lado, o prazer de responder-lhe. 

Em vista disso, como ;me restam ainda alguns minutos, vou abordar 
mais outros pontos inconstitucionaes da lei organica rio-grandense, que, por . 
falta cl,e tempo, não tratei da primeira vez que fallei. Um desses pontos é .o 
que se refere á reeleição do presidente do Estado. 

Como os senhores sabem, a .Constituição Federal no art. 43 estabelece o 
l?ri~c~pio da não reeleiçã~ presidencial. Parece, portal"!-to,_ cr.ue todas as Cons-
tttmçoes elos Estados devrn:µ:i. observar este mesilio prmc1p10. De facto, antes 
ele passarem por qualquer modificação, · toda~, neste ponto, estavam de 
accôrdo com _a constituição Federal; só a do Rio Grande do Sul fazia 
excepção, adoptando o principio da reeleição elo presidente por tres qtiartas 
partes elo suffragio do eleitorado. (Apartes.) 

A experiencia, uma elas mais solidas hases da sabedoria humana, mos-
tra que os homens teem pendor pelo mando, · apaixonam-se muitas vezes 
pelo poder, por tal fórma q·µe praticam toda a sorte de arbitrariedades, as 
maiores violencias contra os direitos dos cidadãos, afim ele conservarem a 
sua posse. 

Repito : a Constituição do füo Grande é a unica que admitte a reeleição 
presidencial. 

O .Sn. Gn;RMàNO IIAs.sioc1mn, - Quaes são as que não admittem ? 
O Sn. VIENCESLAU Esoqn.AR. - A Suissa, que, em materia de liberdade, 

pócle dar lições ao mundo, pão admitte a reeleição presidencial. Todas as 
das repudlicas sul-america11.as, com excepção ela do Equado.r, tambem não 
admittem. A dos Estados l)nidos e a da França, pela qual V. Ex: está tão 



51 -

afflito, assim como \fl.mbem a do Mexiao, admittem a reeleição, (T119cam-se 
apartes.) Mas o que é verdade, é que nos Estados, corno VV. EEx. não po-
dem contestar, não são frequentes as reeleições dos presidentes. ~ 

O SR. Gl):RMANO IIAssLOCHER. - São 11:n~ito frequentes. 
O SR. WENCESLAU ESCOBAR· - Isto denota o grande senso pratico da-

quelle povo, que não vê nesse principio uma medida de sabedoria. 
Na França, depois da terceira republica, só foi reeleito um presidente, e 

este mesmo para governar pouco mais de um anno. · · 
O Mexico ;não aclmittia tambem o principio da reeleição . 
O Sn. GERMANO IIAssLOCHER. - Dá um aparte. 
O Sn. VVE:\'CESLAU EscoBAR. - Creio, porém, que este ponto foi refor-

mado, afim de que Porfirio Díaz pudesse ser reeleito, o que tem succedido 
muitas. vezes. Penso mesmo que aquelle cidadão está á frente do governo de 
seu paiz ha cerca de 3o armos, com grande proveito para o Mexico, que, sob 
sua direcção governamental, tem prosperado extraordi.).iariamente. Deste 
facto, porém, não se póde tirar argumento, nem illação a favor de pri.J.1cipío 
da reeleição, porque é um facto, excepcionalíssimo e os Porfirio Diaz são 
raros. 

Esta é a verdade. 
Sei, Sr. Presidente, que os governos electivos teem seus :vicias naturaes, 

para os quaes ainda não puderam o~ publicistas e estadistas encontrar re-
media efficaz . 

E' um desses vicias passa~' o paiz 1 em vesperas de gr?-ndes pleitos, por 
verdadeiras crises : o espirita publico prende-se inteiramente á solução do 
pleito, principalmente por ser agitado nessas occasiões pelos candidatos, 
que fazem suas conferencias, pedem, rogam, supplicam, promettem, eI}lp:re-
~am todos os meios legitimas ou mesmo illegitimos para alcançarem seus 
tins. . . 

Isto quando se t!,'ata de candidatos aos mais modestos ca,rgos electivos; 
imagine-se, agora, que se trata de um chefe de Estado, candidato á ree-
leição! 

Então, elle não se preoccupará de outra cousa, com manifesto prejuízo 
do interesse publico. Subordinará todos os seus actos, todo o seu pensa-
mento, toda a sua actividade a esse objectivo puramente pessoal ; tratará 
de satisfazer todas as pretenções dos chefes locaes, legimas ou não, afim de 
poder contar com elles no dia da eleição. 

E' o que a razão indica que se póde dar guando o chefe do Estádo é can-
ditado á reeleição e apenas pl:ecise da maiorra absoluta dos votos. Agorp., 
imagine-se que esse chefe de Estado, candidato á reeleição, não precisa 
apenas da maioria absoluta1 mas sim ele tres quartas pa,rtes dos suffragios 
do eleitorado : então redobrará de actividade, de esforços, de empenho ; as 
promessas se converterão em realidad<'), os pedidos em ordens, as ameaças. em 
violencia, sendo até capaz de pôr os empregos em almóeda a troco de votos. 

UM SR. DEPl)TADO. - Mas diga: deu-se isso no Rio Grande do Sul? 
O SR. WENCESLAU EscoBAR. - Porque nunca houve eleição presidencial 

disputada. (Trocam-se nwitos apartes.) · 
Agora, accrescente-se por sobretudo isto, que o presid,ente, o chefe do 

Estado, é o proprio feitor da lei eleitoral : basta dizer isto para se poder 
affirmar com toda a segurança que no Rio Grande do Sul não será reeleito o 
presidente que JJ...ãO quizer. 

UM SR. DEPUTADO. - Appello para o senhor : conhece alguma lei eleito-
ral no Brazil mais livre, mais correcta, mais nobre que a do Rio Grande do 
Sul? 

O SR. WERCESLAU ESCOBAR. - Na fórma . .. na pratica é o contrario. 
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' VARIOS SRs. DEPUTADOS. - Oh! (Ha muitos apartes.) 
O SR. WENCESLAU EscoBAR. - Senhores, no ~Uo Grande ha dous meios 

pelos quaes a Constituição póde ser reformada : ou isto se faz pela iniciativa 
do presidente ou pela da maioria dos conselhos municipaes. . 

Quando a iniciativa é do Presidente, elle publica o projecto de refórma 
e, si dentro de tres mezes , a maioria dos conselhos n'ão se oppõe, está feita 
arefórma. 

Quando a iniciativa é da.maioria dos conselhos municipaes, o presidente 
publica a petição em que ella solicita a refórma de taes e quaes artigos; e si 
dentro de tres mezes mantem o pedido, o presidente promulga a ref<irma. 

Assim, no Rio Grande do Sul, o poder constituinte reside no presidente 
do Estado e na maioria dos conselhos municipaes, ou, melhor, digamos : só 
ha um poder constituinte, que é o chefe do Poder Executivo, o presidente do 
Estado, coroo vou provar. 

Na feitura ele um pacto fundamental para qualquer povo, na reforma de 
uma lei desta natureza, o natural é que sejam ouvidos os homens mais dis-
tinctos p elo seu saber, experiencia e illustração . 

O SR. SIMÕES LOPES. - E' o processo da Constituição rio-grandense. 
o Sn. vVENCESLAU ESCOBAR. - E' o que vamos ver. (Apartes.) 
E' natural porque, tratando-se de uma missão delicada, que depende do 

conhecimento da sciencia do poder publico, não póde ser confiada a leigos e 
ignorantes. (Apartes.) 

Estatuir com segurança a divisão dos poderes, base de uma boa cons-
tituição, não é tarefa que se possa confiar a quem for completamente hos-
pede em materia constitucional. Estatuir correctamente a declaração da 
inviolabilidade de todos os direitos concernantes á liberdade, á propriedade 
e á segurança individual; determinar os direitos e deveres dos funccionarios 
entre si ; limitar suas respectirvas attribuições com habilidade e intelligencia, 
não é tarefa que possa ser commettida a qualquer cidadão. (Apartes.) Nos 
paizes civilizados, a so lução ',deste magno problema é confiaàa, quasi sem 
excepção, aos representantes do Poder Legislativo, sem dependencia ou de-
pendente de nova eleição, afim de virem munidos de poderes especiaes para 
a reforma. 

Nos Estados Unidos, na França, na Republica Argentina, nas monarcbias 
constitucionftes, essa iniciativa pertence aos membros do Poder Legislativo. 

Entre nós, pelo art. 90 da Constituição Federal, tambem pertence essa 
iniciativa aos representantes do Poder Legislativo ou á maioria das assem-
bléas dos Estados. Confiar, riorém, essa iniciativa á maioria dos conselhos 
municipaes foi cousa de que ainda ninguem se lembrou, é uma idéa extrava-
gante, que toca ás raias do absurdo. E' o mesmo, como já disse da outra vez, 
que confiar á maioria dessas corporações a reforma de um codigo civil ou 
criminal, de um regulamento de hygiene , de uma tarifa de alfandega, etc. 

Não é com certeza na multidão anonyma da maioria dos conselhos mu-
nicipaes que se hão de encontrar os homens mais esclarecidos dos Estados. 

' Que vão elles entender da lei organica de um Estado para poderem esta-
tuir com sabedoria sobre os Çlireitos dos cidadãos e de suas relações com o 
Estado? 

Entretanto, é a estes homens que a Constituição do Estado rio-grandense 
confia a sua reforma! /Trocarn-se ma~t?s apartes. S_oa~n os tympanos) , 

Confiar, Sr. Presidente, o exerc1c10 de um dll'eito a quem nao poclp 
exercel-o por falta de capacidade é o mesmo que não confiar exercido 
de cousa nenhuma; assim, de facto e de direito, so póde reformar a Consti-
tuição o presidente, que fica arvorado no unico poder constituinte· do Estado, 
chave ele todos os poderes . (Apartes.) O chefe do Executivo é tudo, é um 
poder dictatorial. · 
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Já houve um Deputado no H.io Grande que teve a coragem de dizer em 
plena Camara : . 

" Senhores, eu estou aqui porque o presidente do Estado quer. 11 

Este teve, ao menos, o merito da franqueza. 

U111 SR. DEPUTADO. - O presidente do Estado, não; o chefe do partido. 

O SR. WENCESLAU EscoBAR. -Mas é a mesma pessoa. (1 rocam-se muitos 
outros apartes.) · 

Vou ainda tratar ele um outro ponto, da liberdade profissional, questão 
em que tanto o Deputado Sr. Germano Hasslocher me ajudou quando com-
bateu a meu lado esta disposição inconveniente, segundo o modo por que é 
entendia no Estado. 

O estatuto político do filo Grande do Sul, consagra a W)er dade profis -
sional, ruas vae adeante da Constituição Federal, porque não admitte no 
serviço do Estado privilegio de diplomas scientificos, de títulos academicos, 
adrnittindo, igualmente, que se regulamente, qualquer profissão. 

A liberdade profissional é consagrada nas constituições de todos os 
povos civilizados; mas de modo contrario porque é comprehendida e consa-
grada na Constituição rio-grandense. 

Segundo aquellas constituições, quer dizer que todo e qualquer cidadão, 
sem distincÇão de classe, pequeno, grande, rico, pobre, póde abraçar a pro-
fissão que bem lhe approuver. Reconhecer, porém, o direito de qualquer 
cidadão, sem dar provas de competencia, abraçar qualquer profissão, como 
estatue a Constituição do Estado, é, como ben.1 diz um escriptor, esquecer-
se de que o b em geral e do individuo reclamam precauções indispensa-
veis na pratica de certas artes e sciencias que afl'ectarn a vida do homem 
e interesses de grande valia. 

A Constituição Argentina tamhem consagra no art. 14 a liberdade de 
trabalho e de qualquer industria licita, mas nem por isso se entende com a 
latitude prescripta na lei rio-grandense, tanto que a Suprema Côrte de 
Justiça daquelle paiz, firmando a intelligencia <lesse texto constitucional, 
julgou que a liberdade por alle estabelecida rnto excluia a regulamentação 
do exercício de qualquer industria ou profissão ; assim tambem declarou 
que os títulos scient1ficos eram reconhecidos pela Republica... (Apar tes 
entre os Srs. Simões Lopes e Pedro Moacyr.) 

A Constituição Suissa tambem consagra a liberdade profissional; mas, 
entretanto , todos os cantões exigem provas de habilitações dos candidatos 
ao exercício das profissões liberaes. - · 

A liberdade profissional é, igualmente, doutl'ina consagrada pela nossa 
ConstiLuição no art . 72, § 24, mas não tem a amplitude, como bem affirmou 
o Dr. Moacyr, que possa abrigar o t exto inconstitucional do estatuto polí-
tico rio-&randense. Os comtistas, na Constituinte , apresentaram uma emenda 
no senticto de não ser admittido o privilegio de titulas acáderuicos ou diplo-
mas scientificos, tendo sido esta emenda rejeitada por e-rande maioria. 

E', pois, fóra de duvida que a ConsLituição Federal reconhece os títulos 
escolasticos e academicos, hem como os privilegios que lhes attribuem as 
leis patrias. 

Preceitu ando , portanto, a Constituição do Estado disposição em con-
trario, estatue, cvidenteinente, uma <lisposição inconstitucional. E' m ani-
festo que, sem duvida alguma, foi este o pensamento vencedor dos Irgisla-
dores constiLuintes, o qual, pelos tres org·ãos do poder publico, manifestados 
por actos posteriores, assim o t em sido entendido. 

O ex-Deputado Dr. Demetrio H.ibeiro, comtista notorio, acompanhado 
por outros sectarios da mesma escola, renovou, em i891, em pl'Ojecto, a 
emenda rejeitada pela Constituinte. Novamente foi r epellida pela Camara, 

\ . 
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cuja Commissão de Constituição, Legislação e Justiça assim se exprimiu a 
respeito: 

" Consider-ando que o projecto não traduz o pensamento da disposição 
no art. 72, § 24, da Constituição Federal, a qual, consagrando a liberdade 
do exercicio de qualquer profissão moral, intellectual e industrial, não tem 
por fim annullar diplomas e títulos scientificos considerados na leg-is1ação 
patria como condições de admissibilidade em algumas profissões .. . " 

Mais tarde, em 1896, a Camara, a proposito de urna petição que lhe 
dirigiu o Sr. Antonio Francisco Ferreira de Carvalho, sustentou a mesma 
doutrina. 

O Poder Executivo sustenta tambem a mesma doutrina, como se póde 
ver de uma correspondéncia trocada entre o Dr. Amaro Cavalcanti, quando 
Ministro da Justiça em 1897, e o presidente da Côrte de Appellação do 
Districto Federal. 

O Poder Judiciario, representado pelq seu orgão mais autorizado, o 
Supremo Tribunal Federal, tem, invariavelmente, sustentado essa mesma 
doutrina, como se vê do accôrdão de 6 de Julho de 1898, no qual declarou 
que o presidente ela Côrte de Appellação podia prohibi.r que se désse vista 
de autos aos advogados que não tivessem os seus tiLulos registrados na 
Côite. 

O SR. PRESIDENTE. - Previno ao nobre Deputado que a hora está dada. 
O Sn . WENCESLAU EsconAn. - Vou terminar. Por conseguinte, não ha a 

menor duvida que todos estes pontos que tenho atacado e que se encontram 
na lei organica rio-grandensc são realmente inconstítucionaes. 

Sei que os Deputados pelo meu Estado defendem a sua constituciona-
lidade, mas me perrnittarn dizer-lhes que essa defesa é mais por obrig·ação 
do que por devoção. (Não apoiados.) 

A Constituição d.o Rio ºrande do Sul aparta-se completamente dos 
princípios constitucionaes da União. 

Sr. Presidente, batendo-me em defesa da Constituição Federal, pela 
exacta obscrvancia de seus principios por parte da lei organica do meu 
Estado , não tenho por objectivo a idéa acanhada de um partidarismo 
bastardo, mas a comprehensão ampla elo verdadeiro regímen federativo, a 
preoccupação patriotica ele concorrer para fazer desapparecer essas fron-
teiras que, cada vez mais, levantam entre si os Estados, caminhando insen-

- sivclmente para apag·arem esse traço indelevel que constitue um dos mais 
grandiosos caracteristicos do povo braziJeiro - a unidade nacional. Tenho 
dito. (Afoito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 
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SESSÃO DE 23 DE JUNHO 

O. Sr. Simões Lopes. - Occupa a tribuna para discutir o requeri-
mento de seu collega de bancada acerca da Constitillção do Rio Grande do 
Sul. 

Refere-se ao respeito que existe no seio da representação desse Es tado 
pelas idéas de cada um de seus membros e faz 

Discussão menção ao discurso do illustre parlamentar mineiro 
. . em recente banquete, no qual observa o mesmo que 

do requerimento. se tem aberto utn largo horizonte na política elo paiz, 
sendo relegadas questões secundarias para comba-

ter-se o inimigo, que é o problema :financeiro. Lamenta o oranor que neste 
momento, quando se trata dessa magna questão, tenhamos de desviar as 
nossas vistas para outra ordem politica, referente á vida de um Estado em 
relação á Federação Brazíleira. Não considera essa questão insigniücante, 
mas tem a éerteza de que, cahindo esse requerimento, que não se escuda 
nos preceitos constitucionae<;; , ficará de uma vez firmada nesta casa e na 
consciencia de todos a legitimidade com que se interpreta o art. 6° da 
Constituição, a salvaguarda do principio federativo brazileiro. 

Diz que, na phrase da Commissão que deu parecer sobre as eleições do 
3° districto eleitoral do Rio Grande do Sul, esse Estado é talvez o unico do 
Brazil onde ha partidos regularmente organizados. Confirma esse conceito e 
diz que o alistamento eleitoral alli se fez com toda a isenção de animo, por-
que todos se achavam amparados na lei do Estado, na qual todos educaram 
o seu espírito de r epublicanos. Apresenta ainda, como prova disto, o facto 
de não ter havido o menor protesto da parte d.os adversa.rios, o que 
demonstra a màneira g·enerosa por que procedeu a administração do ltio 
Grande. Faz largas referencias a esse pleito e ao proceclimento elevado de 
alguns adversarios . Outros, diz o orador, não foram generosos e em confe-
rencias publicas, atiraram apodos contra os republicanos e contra duas 
entidades queridas em todas as épocas - Julio de Castilhos e Floriano 
Peixoto. E diz que nenhuma medida coercitiva foi posta em pratica, nenhum 
acto menos licito se executou contra a W)erdade da tribuna. Garantias 
de vida foram reclamadas, mas contra os soldados desse mesmo partido. 

Referindo-se á disciplina e á ordem do seu partido, diz o orador que 
isto existe porque alli existe a lei, não sentindo a maioria dos rio-
grandenses necessidade de alterar a sua Constituição. Diz que ella foi 
elaborada sob a inspiração e luzes dos mais dignos e legitimos republicanos 
daquella época. Refere-se ao programrna de seu partido e assigr:ala as suas 
qualidades democraticas. Largamente assignala a identidade da Constituição 
rio-g-ranelense com a carta de 24 ele Fevereiro e diz que poderia perfeita-
mente, amanhã, assentar praça nas fileiras revisionistas, porque o pro-
gramma de seu partido será o mesmo ou será modificado no dia em que se 
tratar ele alterar aquella carlà, para a qual tanto concorreu. 

Estuda a Constituição rio-g•andense e diz que os seus factores foram os 
mesmos da de 24 de Fevereiro. 

Diz que a representação rio-grandense si não tem em vista abafar o re-
querimento· do nobre Deputado, adversario, a cujas intenções patriotas faz 
justiça, considera-o inconstitucional e diz que hasta estudal-o sob este 
ponto de vista para pol- o fóra de combate. Estuda e põe em evidencia a 
inconstitucionalidade do requerimento. 
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SESSÃO DE 25 DE JUNHO 

O Sr. Fig·ueiredo Rocha. - Sr. Presidente, natural do Estado do 
Rio Grande elo Sul, de inteiro accôrdo com as bancadas desse Estado repre-
sentado nas duas Casas f.lo Parlawento, e, ainda mais, entendendo que a Repu, 
blica Federativa é a unica compativel com o r egimen que adoptamos e que 
póde trazer o engrandecimento da nossa patria, quiz tomar a palavra por 
occasião ela discussão do requerimento apl'esentatlo pelo meu illustrado e 
digno companheiro o Sr. Dr. 'Nencesláo Escobar, não só para dar uma 
prova publica da minha solidariedade politica com o Partido Republicano 
ao meu Estado natal, senão tanibem para que conste dos annaes, desta 
Casa, a minha altitude e o meu modo de sentir em relação a esse requeri-
mento, que julgo atteutaLorio á autonomia dos Estados e, por conseguinte, 
violando a ConsLituição de 24 de Fevereiro (apoiados) que nós todos temos o 
dever impePioso de defender tal qual nos foi confiada. 

Deixo de entrar na apreciação dos detalhes da constituição rio-gran-
dense, porque meus illustres collegas e dignos amigos, os Srs. Cassiano elo 
Nascimento e Simões Lopes, já o fizeram, provando cabalmente que ella é 
a mais liberal possivel e que de modo algllID podia attentar contra o pacto 
fundamental de 24 de Fevereiro. 

Estou convencido de que o proprio müor do requerimento está seguro 
de que a constituição do B.io Grande não viola o pacto fm1danrental de 24 de 
Fevereiro. Mas, S . Ex., prestigioso membro do Partido Federalista, partido 
que tem por norma o parlamentarismo, que tem por norma a Republica 
Unitaria, quiz provar ;ios seps correligionarios, no llio Grande do Sul, que, 
i1esta Casa, havia um defem,;or das idéas consagradas por aquelle partido. 

Sr. Presidente, batendo-me pela autonomia dos Estados, não faço mais 
do que respeitar o pacto fundamental de 24 de Fevereiro; c chamo a attenção 
da Camara dos Deputados pQ.ra a grande anomalia que se dá em relação ao 
Districto Federal, unica ci.Iicumscripção do Brazil que não gosa dessa 
reo·alia. 0 Urge, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional dê ao Districto Federal 
aquillo a que elle tem direito, que é a sua autonomia, para que o Governo 
Municipal não continue a ser, como tem sido até hoje, uma cfiancellaria do 
Prefeito, e para que não tenhamos occasião de observar actos perfeitamente 
dictatoriaes, como o que vou e:xhibir ante a Gamara dos Deputados, actos 
attentatorios do que ha de m,ais sagrado, que é o direito de propriedade, o 
qual até a presente data não -~em sido garantido em toda a sua plenitude no 
Districto Federal. 

Sr. Presidente, passo a ler um topico do decreto n. 527, de 3r de Maio 
de 1905, expedido pelo actual Prefeito do Districto Federal, Sr. Dr. Fran-
cisco Pereira Passos : . 

" Art. 2. 0 Os preclios incendiados, interdictos por qualquer motivo, demo- . 
lidos, em rcconsLrucção e os em vacancia pagarão imposto predial sobre o 
valor locativo estabelecido no ultimo exercicio em que l'ôr collectado . " 

Sabe-se perfeitamente bem que o imposto predial é urna taxa sobre o alu-
o-uel do preclio ; entretanto, vê-se no Districto Federal esta anomalia de pre-
âios demolidos, inceudiacloi;, !:lem exis tencia, eslare1b. pagrmdo imposto pre-
dial! 

Não ha maior aLtentaclo contra a propriedade; contra a população deste 
dis lricto do que o decreto de que acabo de citar um dos artigos. 

Sr. Presidente, vou ser o mais breve possível nas minhas considerações. 
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Antes, porém, de terminar, seja-me permittido declarar a V. Ex. e á Camara 
dos Deputados c1ue a população do Rio Grande do Sul eslá perfeitamente sa-
tisfeita com as leis .que a regem, e que o progresso, o grande adeantamento 
que o Estad? ~em tido ~tim'.1-1.'Il:ente é devido , sem ~uvida al~urna, ao · 
o·ovei·no patr10tico e bom, Justiceiro e recto, do benemerrto republicano que 
tão sabiamente dirige os destinos do Rio Grande, o Sr. Dr .. Borges de Medei-
ros. (Muito bem.) 

Sr. Presidente, a Camara dos Deputados, que acabou de prestar o com-
promisso de defender a Constituição da Republica, não póde approvar 
de modo algum, o requerimento que apresentou o Sr. Deputado pelo Rio 
Grande do Sul, porque o mesmo requerimento é attentatorio da autonomia 
dos Estados, base fundamental da Republica Federativa dos Estados Unidos 
do Brazil. 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Americo Werneck. - Sr. Presidente, pedi a palavra apenn.s 
para fazer uma curta profissão de fé. 

Voto contra a indicação do nobre Deputado Sr. Wenceslau Escobar po;·· 
que falta ao Congresso Nacional a competencia para reformar as Constitui-
ções políticas dos Estados (apoiados); votaria a favor si clla consignasse 
a revisão da Constituição de 24. de Fevereiro . · 

Não vae nisso nenhum juizo prévio sobre a Constituição do Rio Gran:..le 
do Sul; não ernitto mesmo parecer a:lg'um a tal respeito, eila foi obra· de 
uma geração de fortes, ele espíritos superiores, em um momento de luta ; 
foi obra que reputo sábia e que, convenientemente modificada pelos pro-
cessos legaes, póde ainda reunir o consenso unanime da· população do Rio 
Grande do Sul (muitos apoiados). 

O. SR. SrMÕEs LoPES. - Isto não ha nenhuma que reuna; é muito 
difficil. 

O . Su. A11murco .. WEUNECK. - E' questão de liberdade, e é a questfto 
principal no Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, si não me é dado ernittir juizo s0bre a Constituição do 
Rio Grande, que é em todo o caso um problema local, cuja solução compete 
á população rio-grandense unicamente. .. . 

O. Sn. JAMES DAI1cY. - Muito bem. 
O. Sn. All'mmco vVEnNECK. - ... em todo o caso, outro tanto não acon-

tece quando o prograrnrna federalista transpõe as fronteiras do Rio Grande 
e penetra no vasto campo dos interesses nacionaes . Divirjo, e divirjo seria-
mente, de alguns dos arti~os deste prcgrarnma. Não acccito, por exemplo, o 
parlamentarismo. (iVlui to oem.) 

Colloco em plano sécundario algumas questões que elle reputa princi-
paes e,ao em vez dessas, colloco em primeiro plano questões que clle reputa 
secundarias 

Isso, porém, pouco iniporta. 
O que quero accentuar desta tribuna é a minha perfeita conformidade 

de vistas, a minha plena solidariedade com o programma federalista elo 
Ilio Grande naqnillo que é relativo ao res tabelecimento· ela unidade admi-
nistrativa e financeira na fedel'ação (apoiados; muito úem); unidade, senho-
res, qne é intlispeusavel ao perfeito fonccionamento elo mecanismo elas 
instiLuições, unidade que existe na organização de todos os povos cultos e 
só não existe no Brazil; unidade, erníiro, a cuja falta nós devemos este 
espectaculo de desordem e de miseria ecouomica em que nos temos deba-
tido. (Muito bem.) 

Era esta a declaração que eu queria fazer em relação á indicação apre-
sentada pelo nobre deputado. (Muito bem; muito bem.) 
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O Sr. Germano Hasslocher. - Sr. Presidente, não tinha eu mais o 
intuito de tomar parte na discussão do requerimento que apresentou á 
damara o nobre Deputado, Sr•. Wenceslau Escobar. Não é isto i.lma de-
sculpa para, por yentura, solicitar a benevolenciá desta assembléa pela defi 
ciencia, que por acaso o meu discurso revele, de conhecimento para defen-
der a causa do par tido republicano do Ilio Grande, pois , bem long-e disto,· 
como homens que temos consciencia da responsabilidade' que sobre nós 
pesa, estamos sempre preparados pará defender os principias do programma 
político do nosso partido, para levantarmos sem a minima restTicção, sem 
peias, sem embaraços de qualquer especie, esse programma vastíssimo 
daquelle partido. Não pretendia discutir, Sr. Presidente, porqne, collocado 
o assumpto na hora do expediente, somos obrigados a limi'lar a vastidão de 
um debate desta natureza ás exigcncias do H.egimento que nos marca 
tempo certo e curtíssimo ; mas ag·uardava a occasião que nos poderiam 
olferecer os membros da opposição, chamando-nos para o debate com que 
enfrentaríamos, enfileirando-me na lis ta dos combatentes eu, embora o 
mais obscuro dos representantes do H.io Grande do Sul, (não apoiados) mas 
não o menos sincero . 

Mais propriamente o que se devia discutir era a possibilidade de ser 
admittido o requerimento do nobre Deputado Sr. Escobar. Incidentemente 
a discussão enveredou pela Constituição do Rio Grande e eu vou clefendel-
a, abandonando o requerimento ao seu destino preca.rio. Vou discutir a 
Cons tituição do Rio Grande atacada e só assim procedo porque -O ataque 
não importa collocar em cheque a Constituição, o que não toleraria.mos. E' 
uma ques tão de princípios que se diz violados por essa lei magna do meu 
Estado, lei que é accusada de infringir um dogma político, qual seja o da 
divisão dos poderes , essencial nos regimens democraticos, pelo que não é 
republicana a mesma lei e 1contraria á Constituição Federal. 

Sr . Presidente, não está em discussão um principio theorico, não se 
trata de apurar a these da divisão elos poderes, em materi::t de sciencia polí-
tica. Muito modificada é a corrente de hoje sobre o assumpto, combatendo 
a maioria dos publicistas o, radicalismo dos velhos fanaticos desse supposto 
dogma. 

O. SR. VVEJllCESLAO EsoonAR dá uma parte. 
O'. SR. GERMANO HASSLpcmm. - Eu apenas digo incidentemente que no 

campo doutrinario os mais notaveis escríptores modernos põem muitas 
reservas á formosa doutrina de Aristoteles, divulgada e popularizada pelo 
autor do Espil'ito das Leis e digo m!lis que differe profundamente o sentir 
de hoje do que lhe proporcfonou o successo ainda no começo do seculo XIX. 

De mais, não vivemos nos tempos em que Montesquieu prégava uma 
doutrina e em que a divisão dos poderes era uma aspiração. Hoje podemos 
aspirar outros meios de sqccesso; a humanidade já reconhece que outros 
moldes são necessarios para realizar os seus icleaes e julga inaptos os exis-
tentes. Mas, como assignalei ao subir esta tribuna, não é a theoria da divi-
são que está em discussão1 mas o pacto fundamenta.l do Rio Grande do 
Sul, a sua Constituição. 

O meu ilustre collega pretendeu sustentar duas proposições : que essa 
Constituição não é repubijcana .e por consequencia está em desaccôrdo 
com a federal e é por isso inconstitucional. . · 

Vou demonstrar o absurdo da pretenção elo meu collega, que sobretudo 
espraiou-se sobre o chamado poder legislativo dos Estados que diz concen-
trado nas mãos do executivo no Rio Grande, por este monopolizado . 

Meus senhores, sejamqs sensatos e meditemos sobre as cousas que 
chamam a nossa attenção e não arrisquemos opiniões· precipitadas em 
assumptos graves . · Reflicta?ios cinco minutos, e com hoa vontade, nisto, 
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nesta cousa que se intitula - o legislativo, o poder legislativo dos Estados 
- e veremos nascer em nós a vontade de rir c_tü e o título pretencioso justi-
fica (riso.) . 

Quem ouve referencias a esse poder estadual imaginará que se trata 
realmente de um - poder - com attribuições .vastas, legislando sobre direito 
privado, direito civil, criminal, etc., etc. No emtanto vae se ver aue foi que 
a Constituição Federal deixou aos Estados e fica-se perplexo ... cleante elo 
barulho dos defensores dessa sagrada preroo·ativa. · 

E' o termo que illude, que nos engana. Ô poder legislativo dos Estados 
diz o nobre Deputado ... 

o Sn. vVENCESLÁU EsaoBAR. - E' a Constituição que o diz. 
O Sn. GERMA.t"º HASSLOCHEn. ~ A Federal não falla em parte alguma 

nesta entidade e a do Estado menos ainda ... O nobre Deputado é quem vem 
dizer que o presidente, no Rio Grande - enfeixa em suas mãos todos os 
poderes, inclusive o de legislar, isto é, o de dispor sobre assumptos que 
entendem com a vida, com a liberdade e a propriedade dos cidadãos ... 

o Sn. \iVENCESLÁU EscouAJl. - Eu não disse isto . 
O Sn. GERlliAL"o HAssLOCHER. - Então que foi que disse V. Ex. ? 
O Sn. WENCESLÁU EscOBAR. - Dá um aparte: 
O Sn. Gm1MANO HASSLOCHEn. - Ah ! uma vez exp ostas as attrihuiçôes 

<;!.os Estados em materia legislativa, de·sfaz-se por comple to todo este alarido 
que parte de uma ficção com que se embasbaca o povo ignorante e a que se 
pretende convencer que lhe tiraram suas mais caras prerogativas, usurpadas 
por um poder unico e absoluto ! 

Poder Le&'islativo dos Estados! Como isto deve ferir a imagfoação 
popular e rencter um successo. 

Mas deixemos isto para o curso do debate e defrontemos com o adver-
saria, tendo a sua these ou antes , a sua accusação deante dos olhos . 

Primeiro : a Constituição do Rio Grnude não é republicana. 
o Sn. vVENCESLÁU EscoBAil. - Não é. 
O Sn. GERMA.t'W HASSLOCHER. - Vamos vêr . Caracterizam o regímen 

republicano, sobretudo, estas duas cousas: a elegibilidade do cbel'e do 
Estado e a temporariedade de suas funcções. Não ha republica sem poder 
elegível e temporario. 

O Sn. WENCESLÁU EscoBAil. - Ha monarchias electivas como a da 
Polonia. 

O Sn. GERJ\IAi"o HAssLOCHER. - Perdôe-me V. Ex. mas está em erro com 
a sua objecção ; a monarchia na Polonia não era electiva por prazo certo, 
mas por toda a: vida elo eleito e eu assignalci a tcmporariedade da eleição 
como essencial á fórma de governo republicano . 

No Rio Grande do Sul o presidente é eleito pelo povo e por prazo certo 
e determinado. Partindo dista, póde-se affirmru: que a Constituição do meu 
Estado é republicana. Vejamos agora onde ella se torna tyrannica e investe 
de uma somma extraordinaria de poderes o chefe do Poder Executivo. 

Senhores, deixemos-nos de ficções e não sejamos atbenienses sempre. 
Estudemos com cuidado os assuinptos antes de nos pronunciarmos ,sobre 
elles o sobretudo fujamos de condemnar levianamente a obra alheia, sem 
conhecermos a elevação dos intuitos que presidiram á sua elaboração. Si 
assim procederem todos os que querem ter um juízo seg·uro e propriu sobre 
a Constituição do Rio Grande, reconhecerão que alli está uma obra porten-
tosa de um grande espírito, de vasta illustração e segura orientação. 

O Sn. 'i'\l'ENCESLÁU EscOBAR. - V. Ex. j á a julgou ridícula, tyranuica e 
não sei que mais. 
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O SR. GEnMA.t'<O HASSLOCHER. - E' verdade, mas confesso que nesse 
te'mpo eu pertencia ao numero dos que censuro hoje, dos que criticam levia-
namenle o que não analysaram imparcialmente, o que não estudaram de 
animo desprevenido, apaixonados demolidores da obra alheia, por prevenção 
systematica. Demais, não me arraste V. Ex. para este terreno pessoal que é 
sempre ingrato . 

O SR. WENCESLÁU EsconA.Il. - Não o estou a rrastando. 
O SR. GEmL4.NO HAss1.ocuEn. - Não tenho duvida em confessar que, 

em tempos, fui adversaria do partido que deu ao Rio Grande a Constituição 
actual; nesse caracler combati systematicamenle tudo quanto era obra sua. 
Fui, como todos tecm sido na vida parlidaria, inspirado em ce1'los momentos 
pela paixão, dirigido mais pelo sentimento parLidario do que pelo raciocinio 
frio e pela razão calma. Já quando academico era eu republicano e vivi no 
gmpo que formou o parLido republicano do Rio Grande. Tive altritos pessoaes 
que exerceram influencia sobre a minha conducta política e commetti o erro 
de nào saber sobrepôr-me a taes sentímenLos e por isto, ao ser proclamada 
a Republica, eu fui formar nos arraiaes contrarias aos meus amigos . Con-
fesso que além de tudo eu acreditava mais no exito de uma repLLblica par-
lamenLar e por esta me bali, até que a meditação e a observação me d issua-
diram. 

O Sn. WENCESLÁU EsconA.Il. - No emtanto não ha Republica mais 
prospera do que a França. 

O SR. GERMANO HAsSLOCUEn. - Não me a.ffaste V. Ex. do meu assumpto; 
não é a superioridade de um regímen sobre o ouLro que vamos discutir, mas 
um caso mais concreto, o da ConsLiLuiyão do llio Grande. O debate deve 
ser calmo, si ba empenho sincero em vêr liquidada esLa questão e nós, os 
representantes do Rio Grande, desejaríamos aLé que todos os que arguem a 
Constituição do Estado de i tyrannica e anti- republicana e inconstitucional, 
nos ouvissem e depois rebatessem, si pudessem os nossos argumentos. Si 
não nos sentíssemos forteEj, apparelhados para o debate, talvez apreciasse-
mos as interrupções que nos distrahiriam do assumpto para illudirruos as 
suas difiiculdades. (Pausa.) 

Senhores, um dos pontos feridos pelo nobre Deputado, em seu discurso, 
ref'ere-se á reeleição do pr~sidente do Estado, permittida pela Constituição, 
o que S. E:x:. considera anLi-republicano e inconstitucional. Eu tenho para 
mim como lncontestavel que os fundadores da· grande Republica Americana 
davam licções do que seja republica e a que ahi está é no conceito dos 
maiores pensadores a salva,ção dos creditos do systema . Pois bem, a reelei-
ção é permitLida pela Constituição dos Estados Unidos e si nenhum presi-
dente logrou ainda duas reeleições, é porque ha nisto um culto da traclicção 
a Jorge \iVashington, que não acceitou a terceira investidura e, " como elle 
não foi, dizem os americanos, nlnguem ·póde ser ". Ora, si a reeleição fosse 
contraria ao regímen republicano ; si em principio affectasse a sua essencia, 
de certo que a não consignaria a constiLuição americana. 

Não é inconstitucional o que consagra a consLituição do Rio Grande, 
porque nada existe na federal que lhe vede "consagrar tal principio e nem a 
ConsLituição federal traçou o typo das constiLuições estaduaes, porque em 
tal caso Lodas as estaduaes deveriam consagrar a dualidade de camaras, o 
mesmo tempo para a duraçlio dos períodos presidenciaes, etc., etc. 

No que, senhores, a permissão contida na constituição do Rio Grande 
póde compromettcr a vida republicana? Si argumentarmos com a razão, 
com o bom senso, havemoi:; de chegar á conclusão de que esse preceito é 
antes salutar do que nocivo. Felizmente, fallo para uma assembléa política, 
para homens q Lie conhecem perfeitamenLe a poliLica nacional e podem por 
isto praticamente avaliar da, justeza dos meus conceitos. 
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Em nosso paiz, o presidente de Estado que dispõe de elementos, sejam 
estes quaes fo1·em, para vencer uma eleição de presidente seu successor, tanto 
póde eleger-se a si como a um instrumento seu. Prestigio, influencia, corrup-
ção, compressão, tanto podem ser jogados para u ma reeleição como para o 
successo de quem bem quizer o poderoso de momenlo. O principio da 
reeleição evitará pelo menos o gove1·no dos nullos, dos irresponsaveis, meros 
executores de determinações de um terceiro que dirige dos bastidores o seu 
manequim. Mais facil será a um máu governo, no llio Grande, eleger um 
presidente que perpetue o seu máu governo do que reeleger-se a si proprio, 
porque, ao passo que para eleger um successor precisa apenas da maioria 
de votos, para a reeleição é preciso que alcance tres quartos dos suffragios. 

E melhor frisando com um exemplo pratico, eu lembrarei ao nobre Depu-
tado que está nas mãos ela opposição rio-granclense intervir decisivamente 
no pleito presidencial. Tendo pouco mais de um quarto do eleitorallo no 
Estado, a opposição póde evitar a reeleição do presidente ou consentil-a si 
preferil-a á candidatura de exito provavel dado o insuccesso da reeleição. 
Este póde ser o julgamento pelo povo da administração que finda, e a 
mesma opposição intervir no jul~amento, impedindo ou consentindo, ainda 
que passivamente, a reeleição . Ninguem ignora que o Dr. Julio de Castilhos 
chegou a ter no llio Grande uma influencia extraordinaria, um prestigio 
assombroso, como jámais ninguem tivera alli. Pois bem, estava em suas 
mãos reeleger-se ou indicar para a presidencia a quem bem lhe parecesse, 
com a differença de que para o primeiro caso precisava de tres quartos do 
eleitorado . Ora, desde que a opposição com elementos para evilar reeleição, 
não a evita, de alguma fórma approva essa reeleição. 

O regímen assim tem o grande merito da franqueza ; não é de falsas 
convenções, de mascara, emiim. 

o· SR. WENCESLÁU EscoBAR. - Lá. predomina a mascara. (Energico3 
não apoiados dos deputados riograndenses; o Sr. Presidente tange os tympa-
nos e pede ordem.) 

O Sn. GERMAJ."o HAssLoc1rnn (Para o Sr. Escobar). - V. Ex. falla em 
compressões e violencias; não se queixa, entretanto, de havel-as soffrido? 

o Sn . vVENCESLÁU EsconAU. - Eu não soffri violencias? 
O SR. GER~1Al"º HAssLocuER. - Refiro-me, é bem de ver, a épocas nor-

maes e não a períodos revolucionarios, em pleno estado de sitio. 
O Sn. JAMES DARCY (Ao Sr . Escobar) . - Isto foi em época longínqua. Ha 

pouco tempo V. Ex., em publico, rendeu homenagens ao governo do Rio 
Grande, pela lisura com que procedeu na eleição. 

O Srr. GERMANO HASSLOCHER. - A Camara bem sabe que sou for-çado a 
reduzir enormemente a minha argumentação, si quizer tocar nos varios 
pontos de que fez o nobre Deputado artigos de accusação contra o Rio 
Grande politico. Observo que o debate não é sobre as vantagens ou sabedoria 
desta ou daquella disposição da Constituição do meu Estado, mas quanto a 
não ser republicana a mesma e ferir a Constituição Federal; quanto á reele-
gibilidade do presidente, mostrei que em nada offende os princípios repu-
blicanos, nem fere a Constituição de 24 de Fevereiro. 

Podia sobre o ponto espraiar-me longamente, mas o tempo urge e outros 
ponlos precisam ser abordados. O facto do presidente do Hio Grande desi-
gnar o seu substituto nos impedimentos ou faltas, não é tão pouco, nem 
inconstitucional nem anli-1·epublicano. Não é inconstitucionnl porque a 
Constituição Federal não o veda, nem exige que os Estados tenham esla 
entidade que é o vice-presidente ; não é a.i~t.i-rcpublicano porque o clello é o 
presidente que os suffragios designam para as fm1cções de governo; foi elle 
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o e$colhido, sem duvida, em, v4tude de seus principias, de seu prôgrap:i,ma, 
de suas virtudes, da confiança, em fim, que nelle depositam. 

Nada mais natural e logico do que ter elle um homem de sua inteira e 
exclusivo confiança para a eventualidade de interromper o seu governo, 
sem preju.diç:ar a unidade da acção o-overnamental. A vida politica nos 
Estados, por isto que é mais lünitaà'a, é mais intensa e teem mais uni-
dade de acção os partidos, cm se tratando de pleitos estaduaes. O partido, 
que tenha segura a eleição do presidente, tem igualmente segura a do vice-
presidente. Ora, ninguem admittirá que se ajuste a eleição de um presidente 
sem o assentimento deste, quanto aos seus substitutos a eleger tambem. 

Em Pernambuco que, como o Rio Grande, tem um partido de governo 
com direcção, em Pernambuco o chefe desse partido, o Sr. Rosa e Silva, não 
abandona a eleição do vice-presidente do Estado e antes cogitará da plena 
harmonia deste com o presidente .. . 

O Sn. MALAQUIAS GONÇALVES. - Em Pernambuco, não ha vice-pr_esidente 
de Estado. 

O Sn.. GEilllíANO IlAssLOCHEil.. - Perfeitamente ; ha o presidenLe da assem-
bléa que é o substituto eventual do presidente e no fundo é a mesma cousa. 
Esse presidente da assembléa é eleito para o carg·o, de combinação com o 
governador que tem a maiorfa. 

No Rio Grande, o processo -é mais simples; o presidente eleito dispõe 
da confiança do povo que o elege, para designar o se1i substituto mas a sua 
escolha não é soberana; pois, si a maioda dos conselhos municipaes impu-
gnarem-na, não será mantida essa escolha. Argumenta-se, então, dizendo-se: 
" Os conselhos, são compostos de gente ignorante, sem orientação, sem 
independencia. " Essa arguição tambem é feita a proposito do direito que 
lhes é conferido de se opporem á promulgação das lei pelo presidente. Em 
primeiro logar, devemos 11resumir que o nosso povo esteja habilitado para a 
vida republicana e que o~ cidadãos teem consciencia de suas responsabili-
dades. Sim, se não for a,ssim, confessemos que vivemos em um regímen 
falso, que não correspond,e ao atrazo de nosso povo . Eu não acredito que os 
homens -que formam os conselhos municipaes, como corpos collectiTos, 
valham menos do que esta assembléa ou as assembléas estaduaes, pelo 
grão de sua cultura. O goyerno popular é isto mesmo, sem mais nem menos, 
e a maneira por que os conselhos municipaes resolvem ~m nada differe do 
modo por que nós decidimos aqui. Nem sempre o voto da maioria repre-
sentará o voto de cada um dos membros dessa maioria, individualmente, e 
talvez que a cada um repp.gnasse, muitas vezes, resolver individualmente o 
que se resolveu collectivamente. Esta observação é de Scipio Sighele, nota-
vel italiano que tão admiravelmente se tem consagrado ao estudo da 
psychologia das multidões . 

Si, pois, são os mesmos os homens, recebendo todos a influencia diri-
gente dos espíritos de élite, guiados pelos influentes de momento, seja qual 
for a causa do prestigi~ q_ue os impõe ás massas, convenhamos que menos 
expostos a soffrer essa irrf!uencia estão os conselhos municipaes, esparsos 
pelo territorio do Estado, ,do que uma assembléa concentrada em um ponto, 
sobre a qual póde conver15ir toda a acção do Governo . Mas não se coI).clua 
pela condemnação de um regimen porque o povo não o saiba honrar. Cada 
povo tem o governo de que é digno e só· de si se deve queixar, si não sabe 
exercer seus direitos. (Apoiados geraes.) 

Passemos agora a exapiinar o ponto capital das accusações levantadas 
contra a constituição do Rio Grande, qual seja a de que o presidente exerce 
funcções legislativas. Volt~mos assim á these da divisão dos poderes com 
tanto radicalismo exposta e defendida pelq meu collega da opposição. Nã.o 
quero discutir a questão por outro aspecto que não seja o pratico. Já disse, 
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em começo, que, se me quizesse valer dos theoristas, eu demonstraria que 
hoje ninguem mais está com os principias do nobre Deputado. Vou por isto 
a fonte insuspeita, v.ou pedir subsidias p.os homens que fizeram a União 
Americana. Ba por ahi um livro muito conhecido e que na opinião de muitos 
é uma obra typica de saber e de bom senso, obra que o chanceler Kent diz 
exceder a todas que o espirito humano produziu, inclusive as de Aristoteles. 
Refiro-Íne ao Federalista, cujas paginas releio sempre com carinho e que 
agora mesmo fui reler na parte r eferente á divisão de poderes... _ 

o Sn. vVE~CESLÁU ESCOBAR. - E são escrupulosos. 
O Sn. GERMAL'W HAsSLocuEn. _, Ainda bem que V. Ex. o reconhece ; 

pois vae ver que são mesmo escrupulosissimos. Começarei lembrando o 
crrande HamiltOn, que sempre _sustentou que era uma utopia essa separação 
de poderes, levada ao extremo . As paginas do Federalista estão cheias de 
observa~ões suas sobre o assumpto e sinto não terá mão essa obra para 
ler alguns trechos que tirariam todas as illusões ao meu collega, que affirmou, 
aliás, que os seus autores eram insuspeitos . Madison, por exemplo, refe-
rindo-se ao facto de Montesquieu ter trazido a sua theoria de volta de uma 
viagem á Inglaterra, lembra que a constituiçãó ingleza não separa absoluta-
mente as funcções dos poderes legislativo, judiciaria e executivo, mostrando 
oue o executivo é parte integrante elo legislativo , que este tem funcções judi-
~iarias e assim por deante. Examinando as constituições de varios Estados 
da União, Madison diz positivamente que não existe uma só em que a sepa-
ração de poderes seja completa. _ 

Refere-se, por exemplo, ao Estado de New-Hampshire, o mais moderno 
naquelle momento, dizendo que se comprehendeu alli a impossibilidade e a 
inutilidade de evitar a conl'usão de poderes, tanto que se consignou que os 
poderes deviam ser independentes e separados, tanto quanto permittisse a 
natureza de um g·overno ou tanto quanto a separação póde harmonizar-se 
com a cadeia de união, que liga o conjuncto da Constituição em um todo 
indissoluvel de unidade e de amisade. Lembra o Senado com o direito de 
decretar o impeachment, filncção judiciaria incontestavel. Enumera, em 
seguida, uma por uma, as constituições dos Estados, salienta a declaração 
de que os poderes, em cada uma, são declarados independentes e separados, 
para, em seguida, mosti'ar como de facto essa separação e independencia 
não existem. O que é essencial, sim, é que a faculdade de tributar e de auto-
rizar despezas pertença exclusivamente a um poder que não o executivo, 
independente e separado deste. Esta, sim, é a funcção capital do legislatiYo 
e nella está toda a sua força. Já nas grandes luctas de Carlos I com o parla-
mento, observa um escriptor, Forneron, o parlamento, reduzido exclusiva-
mente a essa faculdade, trouxe em cheque a monarchia. Pois bem, no Rio 
Grande só a assembléa elos representantes decreta impostos e autoriza des-
pezas, sem que o presidente possa intervir, seja por que meio- for, para 
modificar a acção da mesma. Lá, o presidente promulga o que a assembléa 
decret~. 

O Sn. SrMÕES LOPES. - E isto sem appellação. 

O Sn. WENCESLÁU EsconAR. - Sem appellação. 
O Sn. GEllll1ANO fussLOcrmn. - Sem appellação; no Rio Grande, o pre-

side!'lte não tem o direito de veto, funcção essa que Sumner Maine, entre 
outros, considera legislativa, e isto lá está no seu trabalho sobre o g·overno 
popular. Supponhamos que o governo do Rio Grande orgauize a força 
publica, de modo a não merecer o apoio da assembléa: é certo que esta não 
retocará o projecto, dim;inuindo ou augmentando o numero de capitães ou 
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tenentes. Nega, porém, os meios de manter a força, e o governo está sem 
acção. O presidente organha os serviços publicas e por isto elles teem mais 
unidade. Si, porém, a assembléa não concorda com a organização, nega a 
autorização para a despeza. Como é simples o funccionamento do apparelho 
governativo assim! O g·overno organiza, planeja os serviços e a asseml)léa 
os approva, votando as dotações precisas, desde que esteja de accôrdo . 
Vejamos o que se dá entre nós. Uma tentativa de reforma do ensino vive 
ha annos nesta Casa sem conseguir passar. Os governos buscam leval-a 
por deante, mas é tudo baldado; todos teem o seu plano, e assim cada 
qual quer que passe o seu e desde que não possa ir todo, lá veem as taes 
emendas que são votadas sem exame, dando ao que sabir um typo especial 
ele monstro, sem unidade. 

Está alú como funcciona diversamente, no Rio Grande, o governo. Pela 
Constituição de 24 de Fevereiro, os Estados teem attrilmições mtrito restrictas 
em materia de legislar. Póde se dizer que elles apenas regulam a adminis-
tração publica, no que differimos da organização norte americana. Em taes 
condições, vê-se desde logo a dependencia de relações entre o executivo e a 
assembléa que autoriza a cobrança de impostos e a applicação da renda 
publica. 

Nós temos o merito da franqueza no nosso regímen, dispensando as 
ficções. E que é mais do que ficção o systema do governo na Ingla:teua? 
Alli quem legisla é o executivo e a separação não passa de uma illusão ; 
vive na apparencia. Não se cita um só caso de um depu!.ado inglez apresen-
tar um projecto de lei e conseguir fazel-o passar. Quem, então, confecciona 
as leis? O governo, que é o ministerio e que se reune expressamente devem 
ser apresentados ao parlamento, onde para combinar quaes os projectos de 
lei que devem passar, sob pena de cahir o governo. 

Alli, uma vez resolvido pelo governo apresentar um projecto e acceitos 
os seus pontos capitaes, é a um ju.risconsulto que se confia o trabalho de 
sua redacção e assim proI'nptinho vae o projecto para a camara onde deve 
ser approvado tal qual. 

Nos Estados Unidos a illusão é a mesma. As leis são preparadas no seio 
elas comnússões parlamentares e o que prevalece é o parecer do relator que 
é nomeado pelo presidente da camara. As discussões não teem a amplitude 
que muitos imaginam, pois quando o orador estende-se demais sobre o 
assumpto, o presidente suspenâe-lbe a palavra. ' 

Comparemos com isto o regímen em que vivemos no Rio Gramle : 
emquanto se trata de despezas ou de tributações, só a assembléa é sobe-
rana; quando se trata, porém, de matel'ia legislativa, no campo restricto 
que ficou reservado aos Estados, que não legislam sobre quasi nada, o pro'... 
cesso é o de submetler a lei, em projecto, á apreciação de todos, podendo 
todos apresentar as cruenqas que entendam, as quaes serão acceitas desde 
que pareçam vanta]osas e não destruam a múdade ela obra, não lile compro-
mettam a. cstruetura. Depois disto, ainda a assemhléa tem a ultima palavra, 
no que toca os creditas, si antes os conselhos municipaes não opinaram 
pela rejeição da lei, em globo. O processo seg11ido no Rio Grande appro-
xirna- se mais do governo popular, pois consulta a opinião ele todos. Aqui, 
por exemplo, vimos a popwação em massa condenmar o projecto da vacci-
naçfto obrigatoria e no emtanto o congresso votou essa lei condernnada na 
opinião publica e revogaP,a na praça publico, pois nunca foi posta em 
execução. 

Diz-se ainda que o 11io Grande está fóra da Cons tituição, porque lá 
existe a liberdade profissipnal sem regulamentação. O que existe no Rio 
Grande é uma interpretação da Cons tituição que póde diflerir da daqui; 
mas que o assumpto não é sem controversia, prova o facto de ser ainda 
objecto de projectos de lei interpretativa. 
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O Srr. "\NENCESLAU EscoBAR. - Ha nesta Camara um parecer contrario 
.á interpretação dada ao assumpte no Rio Grande. 

O Sn. , GERMANO HASSLOCHER. - Já vê V. Ex. que ainda estamos em 
parecer que não é lei ; esse parecer a que se refere o nobre Deputado está 
commigo, para como membro que sou da Commissão de Justiça, impu-
gnal-o, e não esta.rei só em campo, pois são muitos os Deputa.dos que 
pensam como eu que a nossa Constituição aboliu os privilegios dos diplo-
mas a.ca.demicos. Ahi estão, entre outros, espiritos superiores, como os dos, 
Srs. Galeão Carvalhal e Americo Werneck. E o Governo não acaba de 
nomear para o Supremo Tribunal uma das maiores capacidades jurídicas 
deste paiz, bem sabendo que o Dr. Amaro Ca.va.lcanti não é formado por 
nenhuma faculdade brazileira, mas sabendo tambem que elle va.e ser um 
luzeiro dentro do mais alto tribunal da Republica.? 

Em que offende o Rio Grande a Constituição, por interpretar de um 
modo seu um ponto desta em que a controversia é incontesta.vel? 

A ma.teria não é nova, é, antes, velha, muito velha aspiração que vem 
de longe, já defendida por um Adam Smith. E admira até como estes que 
fazem pi;aça de seus sentimentos democraticos, estes que vivem proclamando 
a capacidade da massa para eleger o chefe supremo de uma nação, para 
legislar sobre os ma.is graves negocios da comunhão, recuzem ao povo o 
direito, a liberdade de escolher o seu curandeiro, o seu methodo de trata-
mento, pretendendo que elle só possa chamar parà medico quem passou por 
uma academia. e traz um attesta.do de cornpetencia. muito discutível, inda 
mesmo quando o Estado podesse responder pela realidade do saJ)er de que 
o diploma é apenas uma presumpção, nem por isto teria o direito de ferir a 
liberdade individual no que ella tem de mais respeita.vel, que é cada um 

. de nós guiar-se por si sem a tutela do poder publico. Com que direito o 
Estado me vem dizer: tu não chamarás para alliviar-te de teus males o her-
bario que passou a vida a estudar as virtudes das nossas plantas e para 
quem a nossa flora não tem segTedos : tu só poderás curar-te com quem é 
doutor em medicina, pouco importando que saiba ou não o ofticio, desde 
que tenha o diploma. Que direito tem o Esta.do de impedir que eu me cure 
com as benzeduras de um preto boçal, si a confiança. for para elle e não 
para o doutor do Governo Y E acho sobretudo estranho que sejam exa.cta.-
mente os que reivindicam para o povo direitos políticos, extensão de pode-
res, dando-lhe capacidade para resolver sobre os ma.is graves problemas 
socia.es e politicos, recuzem a esse mesmo povo o direito de escolher o seu 
curandeiro ou o seu remedio. . 

Ah ! quizesse eu pôr em evidencia. todas as contradicções dos senhores 
democratas que pugnam pelos direitos do povo e se emmaranham no pro-
prio assumpto l 

Ora, é o povo soberano que governa e escolhe os chefes da nação defen-
dido nesta prerogativa; mais adeante é o mesmo povo que já não é siquer 
senhor de escolher livremente quem o trate nas suas molestias. O povo das 
assembléas é um e o dos conselhos municipa.es é outro ? Deste, diz o nobre 
Deputa.do, que a sua maioria se compõe de homens ignorantes, inca.pazes 
de comprehender as leis, que approva.m inconscientemente. Mas o regimen 
não é isto mesm o, a intervenção da massa, sem distincção de meritos intelle 
ctua.es? · 

Demais, si o argumento prevalecesse a consequencia. seria a condemna.-
ção do regimen. 

Eu não vejo no que o nível intellectual de uma camara. collectivamente 
tomada valha ma.is do que o dos conselhos municipa.es. Um exemplo diz 
tudo: eu ouso avançar, sem temor de errar, que o Codigo Civil, lei que 
entende com os direitos privados, que regula as. relações de familia, de 
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propriedade, etc.,. appro:vad? por .e~ta Camara, compos_ta d~ 212 Deputad.os, 
longamente_ debatido, o Codigo Civil a que me i·efiro nao foi comprehend1do 
pOI' 20 Deputados ! 

Duvido que 20 dos 200 Deputados que o approvaram sejam capazes ele 
dizer quaes as innovoções que uelle se conteern. A maioria dos projectos 
de lei que são aqui votados estão nas mesmissi.J;nas condições: a Camara: 
vota, sim, mas os Deputados não sabem o que votam. 

Mas, nem por isto se condemna o systema e o Governo popular é isto 
mesmo: governa o povo, mas pela élite. " 

Para usar de uma expressão caracterisLica do governo popular, direi 
que - o povo governa mais com o sentimento do que com a razão. Elle 
sente os bons como os máos governantes , e apoia-os ou nega-lhes o seu 
concurso. 

Os homens diri&·entes se destacam e recebem os suffragfos da massa que 
confia em suas aptictões e capacidades e delegam nelles a missão de gover-
nar . A massa de facto é dirigida, decompondo-se em grupos e categorias, 
oncj.e ha chefes, influencias. Essas influencias variam segundo os momentos, 
como variaram através d a historia da humanidade. 

Em _todas as sociedades ha as grandes correntes que· conduzem os 
homens, que nelles vibram e essas correntes são as idéas dos grandes luta-
dores ... 

A hora está finda ha muito, segundo me avisa a Mesa; nada me foi 
possível dizer sobre o assumpto em debate, além das ligeiras considera -
ções que aqui deixo. Muito eu poderia discorr.er, si me fosse dado mais lar-
gueza. Mas, voltará elle á tona, estou disso certo, em debate mais franco, 
sem ser sob este aspecto irritante ... 

o SR. vVENCESLAU ESCOBAR. - Não foi a minha intenção. 
O Su. GERMANO H..~s~LoCHEn. -:-- . .. de uma proposta de se attentar 

contra a constituição do ~eu Estado, mandando-se rever a mesma. O caso 
não affecta só o Hio Graniie, mas o Brazil , na essencia do reg·imen político 
adaptado. · 

A intervenção do CoJ:fgresso no Rio Grande seria um aviltamento para 
nós, urna cousa deprimen-~e que não toleraríamos um · só momento e que 
ninguem deveria permittir1 porque seria a porta aberta para todas as viola-
ções. Debate sobre a constituição do Rio Grande, dentro desta Casa, nós 
não tememos e pelo contrario acceitamos até com prazer, mas é preciso 
dizel-o, não o adrilittimos, para provocar pronunciamentos sobre a legali-
dade dessa lei, sobre a sua constitucionalidade, porque negamos in limine 
a esta Caniara o direito de se occupar com ella. 

Desde, porém, que se queira discutir o valor dessa obra, o seu vasto 
alcance, a sua superiorid~de, o que ella tei:u de republicana, de pura, de 
sabia, ah! para isto venh1'J,m, que estamos appal·elhados. Venha o ataque 
superior e não mesquinho, veriha a discussão no terreno dos princípios e 
não no da injuria baixa, que não é de certo aquelle que deseja o nobre 
Deputado e aqui estaremos . Sim, aqui estaremos para bem alto levantar-
mos esse monumento de sabedoria, que é o nosso orgulho e dentro do qual 
avançamos confiados para o futuro, em meio de todas as vicissitudes por 
que passa a Republica. 

O esforço digno e sinc~ro de bem servir á patria, senhores , é tudo. Que 
sabemos nós dos ~eios 1'9-ais aptos em ab~oluto para attingirmos o nosso 
fim? Basta que se.Jamos smceros a convencidos de que trahalhamos para o 
progresso e bem estar do povo, para termos o direito ao respeito e apreço dos 
homem;; bem intencionados. E a constituição do Rio Grande não sahiu sinão 
deste largo desejo de fazer a felicidade e a grandeza do Rio Grande. 

Colloquem a questão 11este terreno e ahi esteramos sempre, 11ós os repu-
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blicanos do Rio Grande, para enfrentarmos com quem quer que seja em 
nome das nossas convicções e em defesa dos princípios que ella consagra. 
(Apoiados geraes. O orador é muito felicitado é abraçado pelos Deputados 
presentes. ) 

O Sr. Pres idente. - Continúa em discussão o req_uerimento do 
Sr. Wencesláo Escobar. Si nenhum Sr. Deputado quer se utilizar da pala-
vra, dou por encerrada a discussão. (Pausa.) Está encerrada. 

O requerimento é rejeitado. 

·• 





NOTA 

CASO DE MATTO GROSSO 

Parecer n. º 52. 

Em 27 de Junho é lida izma mensagem do Presidente da Republica. 
Em 10 de Julho é lida outra mensagem. O Sr. Pedro Moacyr requer 
que a Commissão de Constitizição interponha immediato parecer. Ha 
izma questão de ordem na qual tomam parte os Srs . Carlos Peixoto , 
Pedro Moacyr, Barbosa Lima, Hasslocker, João Luiz Alçes. O 
Sr . Barbosa Lima requer urgencia para a mensagem entrar imme-
diatamente em discussão. O Presidente dá explicações. O requerimento 
é retirado pelo autor. O Sr . Pedro Moacyr requer urflencia para 
tratar de negocio urgente, com suspensão da ordem do dia. E ' rejei-
tado. Em 12 lido o parecer, o Sr. João Luiz Alçes reqizer urgenâa 
para entrar em, discizssão immediata. E ' concedida. Em discussão o 
parecer oram Srs. W. Escobar, Paes Barreto, Simões Lopes, Paulino 
de Souza qize apresenta emenda, Barbosa Lima, João Luiz Alçes. Em 
13 oram os Srs. Hasslocl!B7', A. Gordo, Esmeraldino Bandeira, Serze-
dello Correia , 111enezes Daria que offerece emenda. Em 16 oram os 
Srs . Fausto Cardoso, AlParo de Gq,rçallío, Pedro JVloacyr, Mello Franco . 
Em 17 oram os Srs . Teixeira de Sá, João Luiz Alpes, Hasslocker. E' 
encerrada. O parecer foi approçado. 





GAMARA DO S DEPUTADOS 

SESSÃO DE 27 DE JUNHO 

Srs. Membros do Congresso Nacional - No ticias recentemente vindas de 
Matto Grosso teem, infelizmente, confumado 11 gravidade elos factos que 

occorrem no territorio desse Estado, onde a ordem 
Mensagem . publica se acha profundamente perturbada, conside-

rando-se imminente um ataque á capital por forças 
armadas sob a direcção de chefes politicos em opposição ao actual presi-
dente. 

O Governo Federá! teve, a principio , conhecimento ele que em Poconé e 
Rosario se org·anizavam grupos armados com o proposito de atacar o 
O'Overno constituido do Estado e entregar o poder ao 1. 0 vice-presidente. 
f>osteriormente, foi informado de que o coronel Ponce, auxiliado por seus 
partidarios, depuzera as autoridades de Corumbá e instituira outras em 
Io~ar daquellas, que, em seguida, abrira as prisões, dando liherdade a cri-
mmosos alli recolhidos e se apossara violentamente de lanchas e pequenos 
vapores existentes no porto. 

Por ultimo, soube o Governo Federal, por communicação do comman-
dante do 'J·º dis tricto militar, que ás 4 horas da manhã de 24 de Maio, foi o 
quartel do 19. 0 batalhão, estacionado em S. Luiz ele Caceres, tomado de assalto 
por um grupo de cerca de 100 homens que conseguiram desarmar a guarda 
e tomar conta do armamento , munição e fardamento exis tentes na arreca-
dação. 

Com estes elementos, accrescidos, seg·undo consta, de alguns canhões, 
seguiu o mesmo coronel a i·eunir-se com as forças de seus pa1·tidarios, orga-
nizadas em outras localidades, preparando-se para atacar a cidade de 
Cuyahá. · 

O presidente do Estado, coronel Antonio Pacs, expondo a gravidade da 
situação, a inutilidade dos esforços empregados para convencer os revolto-
sos a deporem as armas e a circumstancia de estarem estes commettendo 
toda a sorte de violencias e depredações, declarou insufficienLe a força poli-
cial do Estado e solicitou o auxilio do Governo Federal, nos termos do 
art. 6. 0 , n. 3, da Constituição. 

Sendo os factos da maior gravidade e achando-se completamente per-
turbada a ordem em varios pontos do territorio do Estado, por bandos cri-
minosos que ameaçam o poder legalmente constituído, foram expedidas as 
necessarias instrucções á g·uarnição da Marinha no sentido de auxiliarem o 
presidente na defeza do Estado e de sua autoridade. Ao mesmo tempo, para 
reforçar a guarnição do 7.º districto militar, fiz seguir o g·eneral Dantas Ba-
rreto, com uma brigada do exercito. . 

São desoladoras as noticias que estão vindo de Cuyahá . A população 
acha-se alarmada e sujeita aos horrores da fome, conforme communica o 
commandante do batalhão que estaciona naquella capital ; e a espectativa 
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de um choque sang·uinolento, porque o presidente do Estado prepara-se para 
a defesa, enche a todos de panico. De varias pontos chegam constantemente 
noticias de violencias, assaltos e crimes, assim como pedidos instantes de 
soccorros. As communicações tel egTaphicas teem sido frequentemente inte-
rrompidas e cortadas as linhas pelos revoltosos, para embaraçar a trans-
missão opportuna de taes noticias . 

· Não é sem profundo pezar que venho tra?:er ao vosso conhecimento· 
factos tão deprimentes dos nossos costumes e da nossa cultura. Confio, 
porém, na lealdade e disciplina da guarnição e no patriotismo dos homens. 
bons do Estado de Matto Grosso, e espero que, em breve, a adminis-
tração local · e os serviços federaes deixarão de ser perturbados, como se 
acham, por essa agitação criminosa, restabelecendo-se a ordem publica. 

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 1906. - Francisco de Paula Rodrigiw::: 
Al11es . - Inteirada. 

SESSÃO DE 10 DE JULHO 

Srs. membros do CongTesso Nacional - No clia 16 elo mez passado tive 
a honra de vos informar dos gravissimos acontecimentos que se davam no 

longinquo Estado de Matto Grosso e das providencias 
Mensagem. torna4as para auxiliar o restabelecimento da ordem 

publioa, alli violentamente perlurbada. 
Infelizmente as forças que seguiram com o general Dantas Barreto para 

aquelle ~stado ?ão pudcn).m ainda, em. consequencia ?-e difficuldade~ na 
navegaçao dos nos, chegaF ao seu destlllo, tendo partido de Corumba no 
dia 29 de Junho finao. 

Havendo os. revolucion:µios; sob o mando do coronel Ponce e direcção 
elo partido politico hostil ao governo legal do Estado, se apoderado do 
pessoal e material <la estação teleo-raphica do Livramento, transferido os 
apparelhos para Coxipó, onde insta1laram uma estação pl'ovisoria cm com-
mun:icação com a do coronel Ponce, situada aquem ele Cuyahá, e exercendo 
pressão sobre os agentes ençarreg·u.dos do serviço oflicial, que eram victin1as 
de constantes ameaças, teve o Governo de considerar suspeitas, durante 
muitos dias, as communicações procedenles . daquelle Estado. Está agora 
informado que as forças revolucionarias que sitiaram a capital conseguiram 
della se apossar a 2 do corrente, assumindo nesse dia o governo do Estauo 
o Sr. Pedro Leite Osorio, se~undo o Lelegramma expedido da estação Coro-
nel Ponce no dia immediato, do teor seguinte: Tenho a honra de comruuni-
car-vos que por·- haver o coronel Antonio Paes de Barros, presidente do 
.Estado, abandonado o respectivo cargo, deixando esta Capllal e seg-nido 
para lagar ignorado, assumi hontem como r. 0 vice-presidente o exercício do 
cargo. Saudações. - Pedro Leite Osorio . 

Não dei resposta a essa,. communicação. Sabe mais o Governo que, na 
noite de 5 para 6 elo corrente, nas proximidades da fabrica de polvora de 
Coxipó, foi morto o coronel Antonio Paes de Barros quando fugia acompa-
nhado de quatro ou cinco dqs adeptos. Dizem as informações, que não são, 
aliás, uniformes, que, tendo recebido ordem para se render, o coronel Paes 
resis tiu á intimação sendo 1ri.orto em tiroteio. ' 
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O Sr. Pedro Dsorio em telegramma de 8 explica o doloroso aconteci-
mento nos seguintes termos : O commandante em chefe do exercito liberta-
dor trouxe aó meu conhecimento que uma escolta que fizera segtúr no en-
calço de um &'rupo evadido elas trincheiras que estavam nas immediações da 
fabrica de pc1vora ele Coxipó, alarmando a população, fizera seria resisten-
cia sustentando vivo fo go de fuzilaria, do qual resultou ficar ferido o com-
mandante da mesma escolta, coronel Sulpicio Caldas, e morto um dos do 
.,.rupo adverso, o qual, cessada n. acção, reconheceram ser o coronel Antonio 
Paes de Barros, ex-presidente do Estado. 

Não é possível obscurecer a gravidade dos factos e a situação delicada 
<lo Estado de Matto Grosso. Abandonando o terreno legal, os revoluciona-
rios, em armas, commeLteram toda a sorte de violencias e depredações, 
abrindo prisões para dar liberdade aos criminosos, destruindo umas pro-
priedades e appossando-se de outras, invadindo quarteis para subtrahir 
armas e munições; destnúndo as linhas telegraphicas e opprimindo o pes-
soal do governo e, para coroar o rol de desgraças que sempre acompanham 
taes movimentos eliminando pela morte o presidente do Estado. 

Ha, como vêdes, uma série de responsabilidade·s a apurar e de delictos 
a punir. Nem é de crer que a calma se faça naquella zona depois das grandes 
desordens de sue está sendo víctima, sendo de recear que o fermento de 
odios e revind1ctas provoque reacções violentas em prcjuizo do Estado e, 
peior ainda, em damno da Republica. 

Não reputo assegurada a ordem publica e começo a receber queixas de 
perseguições o pedidos de garantias por parte dos que, ha pouco, serviam 
sob as ordens do governo legal do coronel Antonio Paes. -

- O cidadão que communicou haver assumido o governo do Estado tem 
intimas ligações com os elementos revolucionarios triumphantes e a sua rcs-
ponsalJilidade compromettida, tal vez, nos acontecimentos .. Ao Governo Fe-
deral não é licito acceilar, sem a apuração legal desta situação, compromis-
sos com a ordem de cousas creada. por aquelles elementos hontem em re-
volta, hoje ainda em grande agitação, no Estado. 

Em vossa am:encia, para salvar o Estado de lVIatto Grosso da anarchia 
em que se acha e o regimen republicano de um exemplo pernicioso e fatal, 
eu não hesitaria em decretar o estado de sitio e nomea1· um interventor, me-
didas constitucionaes de caracter extraordinario que caberiam éutão nas 
minhas attribuições e necessarias para resLiLuir a paz áquella circumscripção 
da Republica e a ssegurar a liberdade na eleição do seu governo. 
· Reunido o Congresso, compete-lhe o encargo de examinar a situação do 
Es tado e eu confio de suas luzes e patriotismo que, informado da gravidade 
dos acontecimentos, providenciará como lhe parecer justo, opportuno e 
conveniente aos interesses de nossa Patr.ia. 

Rio de Janeiro, rn de julho de 1906. - Francisco de Paiila Hodrigu.es 
A.Zoes. - A' Commissão ele Constit1úção e Justiça. 

Telegrammas : 
CuvAnÁ, 10 de julho de 1906 - Presidente Gamara Deputados - Hio. -

Já tive occasião de communicar V. Ex. estou e·xercicio desde 2 corrente: 
Cabe-me ag·ora participar que tendo commandante chefe exercito libertador 
trazido meu conhecimento que uma escolta fizera seguir encalço de um 
grupo evadido trincheira~ que estavam immediação fabrica polvoru Coxipó 
alarmando população, fizera seria resistencia sustentando vi·w fo go fuzila-
ria do qual resultou ficar ferido com mandante mesma escolta, coronel Sulpi-
cio Caldas, e morlo um dos do grupo adverso, o qual cessada a acção re-
conheceram ser coronel Antonio Paes de Barros , ex-presidente Es tado . Man--
dei iromediatamente para alli seguisse chefe policia acompanhado medicas 
coronel Severo, cunhado daquelle coronel, proceder exame cadaverico re-
conhecimento identidade morto . Acaba-regressar dalii aquclla autoridade 
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confirmando noticia, tendo sido lavrado auto competente, feita entrega ca-
daver ao coronel Severo, que mandou effectuar enterro . Saudações. - Pe-
dro Leite Osorio. - Inteirada. 

. Cuyabá, 10 de Julho de 1906. - Presidente Camara Deputados : -
Rio. 

Com presença 20 Deputados installada hoje sessão extraordinaria As-
sembléa Legislativa, convocado pelo 1.0 vice-presidente do Estado em exer-
cício. 

Rio. 

Saudações. - Amarilio Almeida, I. 0 secretario. - Inteirada. 
Cuyabá, 10 de julho de 1906. - Presidente Camara Deputados. 

Tenho honra communicar-vos perante concurso povo, lendo eu mensa-
g_em foi hoje solemnemente installada L ª sessão ?·ª legislatura Assemblea 
J!;stado, convocada extraordinariamente, visto não ter podido reunir-se 
época devida. 

Saudações . - Pedro Leite Osorio. - Inteirada. 

O Sr. Presidente. - A mensagem vae ser remettida á Commissão 
de Constituição e Justiça . 

O Sr. Pedro Moacyr. - Peço a palavra. 
V ARIOS Sns. DEPUTADOS. - Ainda não está finda a leitura do expe-

diente. 
O Sn. BA1rnosA LIMA. - Baseado na mensagem, o Sr. representante do 

Rio Grande do Sul póde, na fórma do art. 85 do Regimento, propô!' alguma 
providencia. 

O Sr. Pedro l\loacyr1 (1). - Sr. Presidente, tornarei a abusar da 
attenção da Camara dos Deputados para requerer uma providencia, que 

_ considc;iro essencial e inadiavel, com relação aos gra-
Questão vissimos acontecimentos que se passaram no longin-

quo E i> tado de Matto Grosso e descriptos na mensa-
de ordem. gem, ciue acaba de ser lida, do Sr. Presidente da Re-

. publica. 
Não foi preciso que os Ministerios da Justiça, da Guerra e de Marinha 

informassem a esta Camara1 em obediencia ao requerimento que hontem 
teve aqui a honra de receber unanime approvação, no tocante aos mencio-
nados acontecimentos; o Gqverno, tal é a gravidade excepcional desses suc-
cessos, entendeu de seu dever constitucional informar já e já á Camara dos 
Deputados, suggerindo até certo ponto as duas providencias que, ao seu 
criterio, devem ser tomadas para restabelecer a ordem e a tranquillidade no 
Estado de Matto Grosso e ai>segurar os proprios creditas e liberdades da 
Republica. 

Estando, porém, o Congresso Nacional aberto, o Sr. Presidenle da B.c-
publica, muito correctamente, declinou de toda e qualquer interferencia no 
assurnpto, para que a Asserµbléa Nacional delibere a respeito, com patrio-
tismo, criterio, bom senso e alta previdencia que a Nação tem o direito de 
esperar de sua decisão neste momento. . 

V. Ex., na forma do Regimento, declarou que a Mensagem seria dirig·icla 
á Commissão de Justiça, para dizer a respeito. Na fórma do mesmo Regi-
mento, requeiro a V. Ex. que cons ulte a Camara, si não for attribuição pri-
vativa de V. Ex., sobre si pócle ou não reunir-se já, com suspensão de qual-

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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quer trabalho da presente sessão, a Commissão de Legislação e Justiça, para 
interpor immediato parecer sobre a mensagem do Sr. Presidente da Repu-
blica, concluindo pela adopção das providencias - que ella suggere ou por 
quaesque~ outras que pareçam melhores e mais convenientes ao criterio da 
Comm1ssao. . 

O SR. MENEZES DoRIA. - Conforme os precedentes. 
O Sn. PEnno MoACYR. - Os precedentes autorizam e justificam o meu 

requerimento, como lembra onobreDeputado. Um desses precedentes occor-
reu por occasião da revolta de 14 de novembro, ainda no actual governo, 
sendo que, de outras vezes - creio q;ue no governo do honrado Sr. Campos 
Salles - sempre que o Poder Executivo entendia que, por graves comoções 
intestinas em altl'uma parte do territorio nacional, se tornava necessaria a 
medida do estaa.o de sitio, ou outra qualquer exceP,cional, immediatamente 
o Congresso interrompia todos e quaesquer trabalhos, para deliberar a res-
p~o. . 

Sr. Presidente, requeiro a execução desta providencia a bem dos credi-
tas do regímen. 

VozEs. - Apoiado. 
O Sn. PRESIDENTE. - Peço ao nobre Deputado que mande o seu reque-

rimento por escripto, segundo determina o Regimento . 

O Sr. Carlos Peixoto Filho (pela ordem) (1) . - Sr. presidente, pedi 
a palavra pela ordem porque, nos termos regimentaes, si o fizesse com o 
intuito de discutir o requerimento, teria elle a sua votação adiada, o que não 
convem absolutamente. Assim como foi licito ao autor do referido requeri-
mento apresental-o, fallando, pela ordem, permitta-me V. Ex. que diga 
alguma cousa a respeito. . 

O movimento da Gamara dos Deputados, approvando hontem um regue-
rimento de informações ao Governo, teve, seguramente, e nem podia deixar 
de tet', os melhores fundamentos e as mais puras intenções. · 

UM Sn. DEPUTADO. - Que persistem. 
O Sn. CARLOS PErxo·ro FILHO . - Entretanto, como não costumo delibe· 

nulamente esconder parte alguma do meu pensamento, direi que não have-
ria aqui quem absolutamente suppuzesse que o Presidente da Republica fosse 
capaz de deixar de informar immediatamente ao Congresso sobre o que se 
passa no longínquo estado de Matto Gt·osso. (Apoiados.) 

Quero di.Zer que a Gamara pediu ao Governo informações que, tinha 
certeza, lhe seriam dadas no mais curto espaço de tempo. 

Liquidado esse ponto, passarei ao requerimento de hoje. 
Tomo a liberdade de inquirir si houve, de facto, em qualquer occasião, 

opporlunidade para que a Gamara ordenasse a uma de suas Commissões 
que deliberasse immediatamente sobre tal ou tal assumpto, em tal ou tal 
espaço de tempo? 

Devo declarar que, quaesquer que sejam ou possam ser esses precc-
déntes, a elles não me submetteria em hypothese alguma. (Apoiados) . 

O que sei, Sr. Presidente, é que em occasiões gravíssimas, para a salva-
ção publica, para a integridade nacional, para a salvação do Governo de 
nossa Pntria, as Commissões da Gamara, essa mesma Commissão de Cons-
tituição e Justiça, ex-of ficio, obedecendo aos seus proprios impulsos, teem 
apressado decisões tomadas mediante solicitações do Poder Executivo . 

Isto é sempre licito a qualquer Commissão da Gamara fazer, isto é cor-

(r) Este discurso não foi revisto :pelo o~·ado1•. 
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recto, porque então só essas Commissões podem ser juízes de sua capaci-
dade para conhecimento immediato e resolução sobre factos que lhes são 
affectos. 

Pretender, porém, Sr. Presidente, que a Camara delibere, que uma de 
suas Commissões em tantos minutos resolva sobre assumpto cfe tal impor-
tancia, é um caso que me parece excessivo de nossas attribuições (apoiados) 
e que representaria incontestavelmente um abuso (apoiados e apartes), abuso 
a que, acredito, nenhum dos membros desta Casa, fazendo parte da Com-
missão, havia de se submetter. 

Para não parar em meio que quero dizer, continuarei declarando que os . 
factos que se desenrolam em Matto Grosso se afiguram a todos os republi-
canos, e especialmente a nós, republicanos conservadores, que nunca fomos 
revolucionarios, a nós que nunca pactuamos com revoluções onde quer que 
estalassem com gravidade excepcional, é que, qualquer que seja a delibe-
mção que tenhamos de tomar, essa havemos de tomar livres de suggestões, 
que partam de onde partirem. 

Mas, para isso precisamos conhecer do que se passa em Matto Grosso, 
não por simples informações SUJ:?erficiaes, cuja firmeza o proprio Sr. Presi-
dente da Republica não pôde aftirmar, e sim depois de um axame meticu-
loso do caso, depois do estudo que a Commissão de Justiça da Camara 
dos Deputados entender conveniente para o exacto conhecimento dà questão 
que lhe vae ser atfecta. (Muito bem). 

Vou terminar, pois, dizendo que, em nome de todos aquelles que me 
dão a honra de depositar confiança na minha pessoa e na minha palavra 
nesta Camara, devo declarar, com solemnidade, que a Commissão de Jus-
tiça nos merece a mais inteira fé, que temos absoluta confiança em que 
ella saiba desempenhar com correcção, como sempre, os deveres que lhe 
são affectos pelo Regimento que dirige os nossos trabalhos. (Muito ·bem ; 
muito bem. O orador é mu~to felicidada .) 

O Sr. Pedro Moacyr. - Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente. -- V. Ex. não póde fallar duas vezes pela ordem 
sobre o mesmo assumpto . 

UM SR. DEPUTADO. - E' outra questão. 
O Sn. PEnno MoACYR . - Peço a palavra para uma explicação pessoal. 
O Su. PRESIDENTE. - O nobre Deputado tem a palavra para uma expli~ 

cação pessoal. 

O Sr. Pedro M.oacyr (r). - Sr. Presidente, sei·ei absolutamente breve 
na contestação que enlendp de meu dever ofl'erecer de imnu·diato ás pala-
vras prorericlas pelo nobre leacler da Camara. 

Não podia ter passadq pela mente de nenhum dos Srs. Deputados que 
minha intenção fosse, nem de leve, melindrar os sentimentos de honorabili-
dade da ilustre Commissão de Legislação e Justiça, como ele qualquer dos 
membros desta Casa (Apoiados) . 

Estou perfeitamente cqnvencido de que todos os membros dessa Corn -
missão, bem como toda a Camara, o que ainda hontem se verificou pela 
approvação do requerimeq.to, estão compenetrados da gravidade, que S. Ex. 
mesmo definiu COillO exceHcional, elos acontecimentos de Matto Grosso, e, 
consequentemente, estão t~mbem compenetrados da necessidade da urgen-

(r) Este discurso não foi 1•evisto p elo orador. 
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eia, da inadiabilidade das medidas que a Constituição faculta para casos 'de 
tal natureza. 

O que eu quiz, Sr. Presidente, aliás na ignorancia, que confesso, do Re-
gimento, foi provocar quanto antes , lisamente, sem arriere-pensée, sem 
qualquer intenção de estreito partidarismo, do mesmo ponto de vista de ' re-
publicano conservador em que S. Ex. se collocou, provocar uma manifesta-
ção do Poder Legislativo com relação ás providencias suggeridas na Mensa· 
gem do Sr. Presidente da Republica. 

Meu requerimento não teve qualquer outra intenção. Hontem, hoje, 
amanhã, nest~ caso de Matto Grosso, coi:no em quaesquer outros que affec-
tem a vidaestructural do paiz, o m eu criterio será, sempre e invariavel-
mente, es te : não me subordinar á ·paixão política, não me subordinar 
siquer aos interesses de meu partido, quando estes collidirem com o inte· 
resse superior ela collectividade brazileira. (Muito bem.) 

O nobre leader, com· a habilidade discreta de sua palavra, deu a enten-
der á Camara que poderia haver um tal cu qual latente proposito de oppo-
sicionismo ou de qualquer outra intenção ... 

O Sn. CARLOS PmxoTo Fruw. - Dá licensa ? Si quizesse dizer isso, não 
daria a entender, mas me exprimiria com toda a franqueza. 

O SR. PEDno MoAÇYR - .. . no requerimento apresentado hontem e no 
que acaba de formular principalmente, tanto que accentuou o caracter de 
republicano conservador em qae está collocado com a generalidade, ou, 
para dizer melhor, a totalidade da Camara. 

Não vim fazer observações superficiaes com relação ao caso de Matto 
Grosso. 

O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO. - Eu não lh'o attribui , absolutamente. 
O SR. PEDRO MoACYR. - E tanto não foram superficiaes e temerarias 

essas minhas observações, aliás resultantes da leitura dos jornaes da 
manhã de hontem, que todas ellas acabam de ser attestadas pela palavra 
official na m ensagem á Camara, com excepção do que se refere a attentados 
praticados pelas forças revolucionarios em i\ifalto Grosso contra o vaso ele 
guerra Tiradentes, da nossa marinha. 

Entretanto, aquillo que eu disse que havia occorrido com relação ao 
assassinato cobarde do presidente de Matto Grosso , em fuga, está confir-
mado pela mensagem do Sr. Presidente da Republica e pelos telegrammas 
e documentos que a instruem. 

O Regimento, Sr. Presidente, se~undo me informaram collegas illustres, 
entendidos na materia muito mais ao que eu , é omisso com relação ao caso 
de poder ou não ser suspensa a sessão até que uma determinada commissão 
dê parecer sobre assumpto, por sua natur eza, urgentíssimo . 

O SR . PAULA RAMOS. - Já houve precedentes nesse sentido. 
O Sn. PEDRO MoACYH. - Eu não quero, Sr. Presidente, coagir a Com-

missão de Constituição e Justiça a dar parecer sobre a materia . 
Estou certo de que ella, assim como todas as outras commissões da 

Camara, saberá collocar-se na altura da sua missão e do mandato melin-
droso que lhe foi confiado nos primeiros dias dos nossos trabalhos, e confio 
nella mais do que em qualquer outra Commissão, relativamente a este caso, 
porque della fazem parte collegas de reconhecida competencia, porque ella 
possue em seu seio verdadeiros constitucionó.listas, que poderão examinar, 
como especialistas, o caso melindroso sujeito á sua soberana apreciação e 
orientar perfeita, solida e patrioticamente a Camara na decisão que haja de 
tomar. 

Tendo assim, Sr. Presidente, varrido a minha testada, com relação a 
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quaesquer intenções menos cortezes e menos elevadas de minha palavra, 
relativamente á illustre Commissiio de Constituição e Jus tiça, peço a V. Ex. , 
em nome de altas razões, que considere subsistente o meu requerimento e 
consulte á Camara sobre o seu teor, afim de que ella, em seu criterio , tome 
uma deliberação com urgencia não menor do q:ue aquella com que acaba de 
proceder patrioticamente o Poder Executivo, mformando o Congresso das 
desordens que reinam .no longinquo Estado do Matto Grosso. (Muito bem, 
muito bem. ) 

O Sr. Barbosa Lima (1). - Conservador tamhem, Sr. Pre.:;idente 
sem embargo das responsabilidades de revolucionario a 15 de novembro e 
a 23, conservador que não abre mão dos altos predicados, das supremas 
exig·encias impostas pelo sentimento da dignidade humana, toda a vez que 
for preciso romper o lençol de chumbo que um direito objectivo infeliz teriba 
derramado, sob a forma de uma legislação inconveniente sobre uma nacio-
nalidade; conservador tambem, estou, no fundo e na forma, de inteiro ac-
cordo com o honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

Para que a forma, porém, Sr. Presidente, não possa, não venha servir 
como um pretexto para preterir a solução que se impõe com o caracter da 
maior urgencia, Yenho submctter á apreciação da Casa um requerimento 
que encontra a mais absoluta e a mais completa autoridade, estribado, 
como se acha na totalidade, sinão na unanimidade dos precedentes íeito8 
por esta Casa. 

Toda a vez que o chefe do Poder publico, que o supremo magistrado da 
H.epublica, tem vindo a esta Casa informal-a da excepciúnalidade da situação 
eru que se encontra a ordem publica, neste ou naquelle ponto de nosso vasto 
territorio, a lição regimental que encontramos em todos os nossos antece-· 
dentes consiste em que a Camara, primeira consultada sobre o assum:pto de 
tamanha relevancia, suspe~cle os seus traballlos, suspende a sua activ1dade, 
com relação a quaesquer outras preoccupações, e passa a deliberar inlme-
cliatamente, tão immediatamente quanto o melindroso assumpto impõe. 

Sem querer por fórma alguma inclinar para esta ou aquella elas facções 
que se degladiam no Estado de Matto Grosso, mandam, parece que ensina, 
os mais alevantados sentimentos de magnanimidade e generosidade, que nós 
não demoremos .qualquer providencia, daquellas que a honrada Commissão 
de Constituição e Justiça sttggerirá no mesmo prazo com que tem suggericlo 
aqui, neste recinto, a votação do estado de sitio em menos de 24 horas . 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ. - E' questão governamental. 
o s~{. B.AilBOSA LmA. - • Nem se diga que a questão de perturJ;>ação 

extraordinaria da ordem puf>lica, de subversão da ordem legal no .longrnquo 
Estado ele Matto Grosso tem alguma cousa de novo, de especificamente 
diverso do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, do ponto 
de vista republicano, cotejado com as mesmas situações que aqui induziram 
a Camara a votar immediatamente o estado de sitio, a suspensão das 
garantias constitucionaes, esta ou aquella medida complementar, ~ue tem 
assento nesta mesma suspensão de garantias constitucionaes, solicitadas 
pelo chefe do Eslado, motivp.ndo as mesmas providencias. 

Senhores, o que é que se poderia allegar ,para não deliberarmos com a 
mesma promptidão ~eneros!j., com que em outros casos deliberou a Camara? 

Ni.nguem querera, em uma hora de tamanhas responsabilidades, deslizar 
para o solo escorregadiço das retaliações paiticlarias , reminiscencias que 

(r) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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conduzem a attrictos pessoaes tão desag-radaveis, tão pouco se desejar em 
uma hora a ta.manhas responsabilidades para a Nação Brazileira. 

O conflicto de Matto Grosso não é um conflito local; a situação naquelle 
longínquo Estado absorve, abrange toda preoccupação que possamos ter 
em relação aos quaes a aclual legislatura está voltada, inclusive projectos 
economicos. 

Quer-se instituir o inquerito ! 
Quer-se dar a entender, quer-se insinuar que nós, antes de qualquer 

ouLTa deliberação precisamos ganhar tempo, precisamos armar a honrada 
Commissão de Constituição e Justiça com outros informes, com outros escla-
recimentos para que a Gamara possa deliberar com melhor conhecimento de 
causa do que outras vezes. 

Mas esse tempo quanto é? E' um dia, são dous dias? E' uma semana, 
um mez, da.da a situação em que se encontra parte do territorio brazileiro, 
que está hoje sob a direcção das forças revolucionarias triumphantes ? 

Pergunto : E ' dentro de 24 horas, dentro de 48 horas? Dentro de que 
prazo a honrada Commissão de Constituição e Justiça se achará melhor-
mente disposta a informar á Gamara do que hoje ? 

Acaso, em qualquer outra hypothese analoga a esta, em qualquer outro 
caso similhante a este, se lembrou a Commissão competente que precisa.ria 
de mais tempo, de um determina.do prazo regimental para dar seu parecei: "? 

Pois não é o proprio Regimento que nos ensina, que nos adverte, q.ue 
em casos taes não ba. a menor desconsideração para com a autonomia, 
criterio o sisudez de qualquer das honradas Gommissões Permanentes, no 
l"a.cto de pretender a Garn ara tomar uma providencia immediata.? . 

Não é o Regimento reforma.do aqui, em uma hora igualmente tormentosa., 
como é a actua.l, não é esse Regimento que encorporou com excepção a 
pratica regular dos trabalhos das Gommissões Permanentes, esse diverso 
mandamento, que as Gommissões decidirão em uma unica discussão, com a 
rapidez que o caso comporte, sobre tratados internacionaes, sobre decretos 
de estado de sitio, sobre suspensão de garantias constitucionaes ?, 

E' um capitulo especial do Regimento, Sr. Presidente, no qual se encontra 
perfeito assento, e ainda mais, em todas as praxes desta assembléa, que 
nunca adiou, por 24 horas que fosse, decretos de providencias exccpcionaes 
que o chefe do Estado solicita. 

O SR. PEDRO lVIoACYR. - Absoluta.mente nunca. Não ha exemplo. 
O SR. BARBOSA LIMA. - E, senhores, permitta-se-nos desfibrar mais 

fundo e quebrar o encanto desse vocabulo tão na moela hoje - o espírito 
conservador. 

Os conservadores estão com a Republica. E' questão ele data. Todos 
estão assentados em cadeiras revoluciona.riamente conquistadas a 15 de 
Novembro (muito bem) na sua grande maioria de inteiro accôrdo nas solemnes 
commemorações em que se evoca a figura grandiosa do principal respon-
savel do movimento de 23 de Novembro. (Apo iados .) , 

E eu diria que naquillo em que nós desarmassemos neste regímen presi-
dencial, neste regímen de supremacia para a manutenção ela ordem pelo 
chefe do Estado, naquillo em que nós desarmassemos enfraquecendo a sua 
acção, nós teríamos, ainda que fallassemos dos sentimentos conservadores; 
deslizado para os processos revolucionarios, para o que se sobreporia. em 
materia de manutenção da ordem ao chefe do Estado responsavel por ella. 

Nes tas condições mando á ~es~ o meu requerin;en_to pedindo "!1rge:icia 
para que· a Gamara, com a aud1enc1a da sua Gomrlllssao de Gonstitmçao e 
Justiça, ou sem esta audiencia, segundo está na soberania da mesma Gamara, 
delibere sobre o a.ssumpto. 

Mando á Mesa o meu requerimento. 
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O Sr. Pedro l\iloacyr (pela ordem) (r). - Sr. Presidente, de perfeito 
accôrdo com o requer'imento, verbalmente formulado e que vae ser escripto, 
do meu illustre amig·o o Sr. Barbosa Lima, peço licença para retirar o meu 
requerimento afim d e ser votado e decidido pela Gamara dos Deputados o 
do meu nobre collega, que, creio, mais r egimentalmenle consulta os inte-
resses do momento. 

O. Sr. Presidente. - A Mesa ainda não tinha dado conhecimento á 
Camara do requerimento do Sr. Pedro Moacyr. 

O Sr. Germano Hasslocher (pela ordem) (1). - Faço justiça aos 
elevados senlimentos que animaram os illustres collegas que acabam de 
agitar esta questão de urgencia com relação aos factos que se desenrolam 
no Estado de Matto Grosso . · 

Membro da Gommissão de Justiça , terei de inter~ir na discussão do 
· assumpto , que terá de ser ventilado no seio desta mesma commissão . 

Não pretendo na hora actual adeantar o meu modo ele pensar sobre a 
materia tão importante e tão grave que reclama a maior circumspecção. 
Entretanto, desejo fazer um appello para os sentimentos desta Gamara 
expondo-lhe singularmente a situação em que nos enconLramos. 

Os factos que se dão no Estado de Matto Gros.so não são de hoje, são 
de hontem. Ha mezes que sabemos que aquelle Estado está conOag·rado por 
uma revolução e que tropas fecleraes ma.rcham para lá afim de suffocal-a. 
Mas, si es ta situação fosse de tal ordem que exigisse medidas mas energicas, 
certamente o Governo teria reclamado providencias que promptamente lhe 
seriam ministradas, porque é impossivel que o Governo possa operar em 
um Estado confl agrado sem a decretação de estado de sitio. (Apartes e pro-
testos calorosos.) 

Senhores, si nessa hora 10 chefe do Poder Executivo houvesse appellaclo 
para a Gamara expondo a situação de Matto Grosso, creio que não teria 
relutancia em votar pelas providencias necessarias para resolver esse 
g rande caso. 

Estado conflagrado exige a decre~o de estado ele sitio, mas, membro 
da Commissão ele Justiça, que tem de dar parecer sobre assumpto que 
entende com a propria vida fio regímen, encontro-me em face de uma revo -
lução triumphante e de um governador eliminado, não sei por que fórma, 
mas estando o governo nas mãos do successor legal. (Trocam-se muitos 
apartes.) 

O Sn. EsTACIO CorMBRA. - De um dos chefes da revolução; ele quem 
aj udou a supprimir o governador . (Continuam os apartes. Toc;im os tympanofl j 

O Sn. GERMANO HAssLOCHER. - Desejo apenas trazer deante dos olhos 
da Gamara um problema que é apresentado á Gommissüo de Justiça. (Inter-
rupções. Tocam os tympanos.) · 

. Não porei em condição alguma o cada.ver do Sr. Antonio Paes acima 
dos destinos da Republica. Sou em primeiro logar pela Constituição, pela 
integridade nacfonal, pelo r~speito dos principios federativos, pela Repu-
blica, importando-me pouco estas desgraças, que são a fatalidade da nossa 
propria vida nacional. 

Preciso reílectir muito, conhecer todas as circumstancias, antes de me 
animar a resolver sobre um pedido de intervenção em um Estado autonomo 
da Republica, sobre a decretação de estado de sitio para um ponto do ter:ri-

(r) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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torio da União onde existe um governo legal, porque legal é o substituto do 
governador. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Não se está discutindo de meritis. 
O Sn. GERMANO HASSLOCHEn. - Estou fallando pela ordem. 
O Sn. PRESIDENTE (dirigindo-se ao Sr. Barbosa Lima). - Dei a palavra 

ao nobre Deputado antes de me chegar ás mãos o requerimento de urgencia. 
O Sn . . BAnBOSA LnvrA. - Mas o requerimento de urgencia pretere a 

qualquer outro assumpto. 
O Sn. Gm1MANO HASSLOCHER. - O ponto de vista em que V. Ex. collocou 

a questão náo lhe dá privilegio de fallar á Gamara. 
O Sn. BAnnosA LrMA. - Para que a urg·encia sinão para que todos 

possam fallar? 
O Sn. GERMANO HAssLoc1mn. - V. Ex. deve considerar a minha presença 

na tribuna como explicação pessoal. Sou membro da Commissão de Consti-
tuição e Justiça, não pretendo fugir á responsabilidade de um parecer que 
hei de dar, com· a coragem com que sempre procedo. (Apartes.) 

Não se t rata de siluação igualá de 14 de Novembro , em que nos encon-
travamos em uma at1~1osphera de desordem, com arruaças nesta Capit.al. 

O Sn. BARBOSA· LmA. - A differença é ser então rua da Capital Federal 
e agora rua de Cuyabá. 

O Sn. GEnMA.i'IO HAssLocuEn. - A situação seria iclen tica si o Sr. Presi-
dente da Republica nos houvesse pedido estado de sitio na hora em que as 
tropas elo general Dantas Barreto embarcaram para Matto Grosso. Para 
onde vão essas tropas? O que vão fazer? suffocar a revolução. 

Hoje não posso resolver com pressa, tenho que es ludar o problema, e, 
portanto, si no seio da Commissão de Justiça eu me prevalecer das preroga-
tivas que me são concedidas de analysár o parecer, me utilizarei dellas 
explicando á Gamara as razões por que o faço. 

Agora, si a Gamara, ern sua alta sabedoria e com a autoridade ciue o 
Regimento lhe dá, resolver dispensar a audiencia da Comrnissão de Consti-
tuição e Justiça, é direito seu a que terei de me submetter. 

O Sr. João Luiz Alves (p ela 01·dem). - Sr. Presidente, eu pretendia, 
na qualidade de presidente da Cornmissão de Constituição e Justiça, posto 
que imrnereciclamente occupo (não apoiados), expor o meu modo ele pensar a 
respeito do assumpto, sem prejulgar de modo algum da questão, sobre:~~ •. 
qual - confesso - não tenho juízo formado quanto ao ponto de direito 
constitucional que envolve . 

Pretendia apenas dizer que eu e os meus dignos companheiros não nos 
acharemos habilitados para, em cinco ou ro minutos, resolver uma questão 
que envolve incontestavelmente pontos importantissimos de nosso direita, 
publico. -

. V ozEs. - Apoiado ; muito bem. 
O Sn. JoÃo Lmz ALVES. - Devo, com toda a lealdade, nesta explicação 

que dou, declarar que, embora votada a urgencia, não me sentirei habilitado 
para immediatamente offerecer um projecto de lei e que a Gamara então me 
obrigará a pedir demissão dessa Commissão, visto que não poderei cumprir 
a sua decisão . 

O SR. JoÃo SANTOS. - Apoiado; é esta a solução. 
O SR . .ToÃo Lurz ALVES. - Agora, fü. Presidente, o que devo salientar 

é que o noi.J,·e DrpuLaclo requereu que, caso a Commissão não oll'crccesse 
VOL. IV. G 
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immediatamente seu projecto, a Camara se reunisse para deliberar, ind.epen-
dentemente do parecer. 

Deliberar sobre que? (Pausa.) 
Não ha projecto ! 
O Regimento está sendo esquecido pelos nobres Deputados. 
A solução para o caso seria qualquer dos nobres Deputados o:fferecer 

um proj ecto e requerer a urgencia para elle ser discutido . 
. Eis o qlle permitte o Regimento. (Apoiados ; muito bem.) 

O §r. Ba:rbosa J~ima (pela ordem). - - Sr. Presidente, venho requerer 
votação nominal para o meu requerimento de urg·ep.cia, afim de que, nesta 
hora decisiva da interpretação do texto constitucional e do que seja Repu-
blica Federativa, nos termos do art. 6. 0 , n. 2, se saiba quem vota e quem não 
vota, como vota e como nüo vota. 

VozEs. - Appoiado. 
O §r. Presidente. - Acha.se sobre a Mesa o seguinte requerimento 

de urgencia : 
" Requeiro urgencia para que entre immecliatamente em discussão a 

mensagem do Sr. Presidente ela Republica, relativa aos acontecimentos de 
°111atto Grasso. - Barbosa Lima. " 

O Sr. Carlos Peixoto Filho. - Começaria perguntando á Mesa: 
pócle se estabelecer discussão sobre a .mensa9·em do Poder Executivo? 

E' questão preliminar : mensagem do Poa.er Executivo, fazendo cornmu-
nicação de factos que se passam em qualquer parte do mundo, póde ser 
objecto de discussão por parte desta Camara? (Mnito bem). 

E ' que a Gamara ia votar o requerimento de urgencia sem attentar, 
talvez, sobre o assumpto, c~1ja discussão era requerida . 

Pergunto : discute,se, com ou sem urgencia, mensagem do Poder 
Executivo? . 

Pediria á Mesa a fineza de uma explicação a este respeito. 
O §r. Presidente. - Vou responder ao noJJre Deputado com o § 2. 0 

do art. 93 que diz ql.le " quanto ao andamento elo negocio declarado urgente, 
a não se tratar de simples requerimento, parecer ou proj ecto de Commissão, 
todo e qualquer outro assmp.pto, seja projecto ou indicação, depois de offe-
reciclo e fundamentado pelo autor ou um dos autores, deverá ser r emetticlo ao 
estudo da Gommissão competente, na fórma do art. r38 e seguintes ". 

Neste caso, approvaclo o requerimento de urgencia, a mensagem teria de 
ser submettida á Commissão para dar parecer sobre ella, o que a Mesa já 
declarou, ao ler-se a dita mensagem. 

O SR. CAIILOS PmxoTo Frr.no . - Mas V . Ex. como diz, já a submetteu 
á Gommissão, independentemente ele qualquer urgencia, anmmciou que a 
mensagem era enviada á Gqmmissão. · 

O que pergunto é : si a Gamara quizesse conceder urgencia, poderia ser 
aberta discussão sobre urna mensagem elo Poder Executivo? Penso que não. 

O Sr. PRESIDENTE. - Já li o paragrapho elo Regimento .. . 
O Sn. CARLOS PEIXOTO FILHO . - Nilo se trata ele requerimento , de parecer, 

de projecto1 de incü.caçáo, e, nos termos do Regimento, é sobre cada um 
desses ohjec tos que se póele estabelecer a discussão . 

V. Ex . assim deveria resolver, supponho; em todo caso, peço a attenção 
da Camara para os termos jlo r equerimento, onde se solicita urg·encia para 
entrar cm discussi'to a mensageru elo Sr. Presidente da RcpuJJlica. A Gamara 
quer discutir a mensagem do Sr. Presidente da Republica, sem nenhuma 
base, sem nenhum fundameµto? 
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UM Srt. DEPUTADO. - Não é isso; S. Ex. está errado. 
O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO. - V. Ex., Sr. Presidente, dá licença que 

eu leia o requerimento? ... 
O SR. PRESIDENTE. - Li o requerimenlo em voz bem clara. 
O Sn. CARLOS PEIXOTO FILHO. - V. Ex. me dá licença? ... Neste ruido ... 
(Apartes) . 
O Sn. PRESIDENTE. e-- Attenção ! Peço silencio! 
O SH. ·CARLOS PEIXOTO FrLno . - ... em que nos manifestamos inca-

pazes de obedecer ao Regimento, porque queremos obedecer .á Constituic;ão, 
talvez a Gamara não tenha ouvido os termos elo requerimento de urgencia. 

Diz o requerimento : " Requeiro urgencia para que entre immediatamente 
em discussão a mensag·em elo Sr. Presidente da Republica, relativa aos 
acontecimentos ele Matto Grosso ». 

Ahi está o que se pediu. 
Ag·ora, Sr. Presidente, permitta a tolerancia de V. Ex. , que eu responda 

em duas palavras á comminação do Sr. Deputado pelo Distrícto Federal. 
Voto contra o pedido ele votação nominal; não fui o á responsabilidade 

do meu voto : estou prompto a cleclaral-o sempre da tribuna e creio que toda 
a Gamara o está independentemente da comminação do nobre Deputado. 
(Apoiados geraes.) 

Voto contra, para impedir as delongas e afim de que se resolva imme-
diatamente sobre o caso . 

. Continúo a entender que não é caso, siquer, ele se exigir que a Com-
missão dê parecer immediatamente. 

Eu me lembro, Sr. Presidente, de que em um certo dia, 15 ou 16 
de Novembro, a Casa deu uma urgencia, mediante apresentação do trabalho 
de uma Commissão ou de simples Deputado, decretando o estado de sitio . 

O caso era perfeitamente diverso ·; esse caso eu o conheço e não tem 
paridade alguma com o actual, não estabelece prece.dente. (Apoiados.) 

Direi mais : naquelle occasião toda a Gamara, todos os Deputados aqui 
presentes tinham sido testemunhas visuaes dos successos desta Capital 
(muito bem), quando se machinou a deposição, ou cousa peior do Presidente 
da Republica. Foi por isso que toda gente para aqui veiu certa de antemão 
do voto que ia dar; toda gente conhecia por si qual a situação e afürmava 
antecipadamente ser indispensavel o estado ele sitio. 

Não é este, por mais que o queiram tornar parallelo, o caso actual, pois, 
como disse, nem o proprio Sr. Presidente da Republica t em elementos para 
assegurar a veracidade das informações que recebeu, e S. Ex. mesmo 
exprimiu-se em termos dubitativos. 

Demais, Sr. Presidente, direi agora, sem reticencias , o que já tinha dito 
claramente e que repito para que o meu honrado collega, Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, nuni;a me attrilma o proposito de externar o meu 
pensamento veladamente. 

O que assegurei, Sr. Presidente, foi que a Gamara dos Deputàclos, 
conservadora, tem fundas preoccupações quanto ao estado ele cousas ·em 
lVIatto Grosso, e que ella estuda, pensa, imagina desde já como o ha ele 
resolver; mas, que não queremos tomar daqui, anlecipaclamente, o com-
promisso de deliberar de accôrdo com aqui.llo que os Srs. Deputados 
entendem que é o cumprimento da Constituição . 

Para dizer como se cump1·e a Constituição,- quando depender de meu 
voto, só eu posso dizer e ninrrucm mais. 

Tenho concluiclo. (Muito iem; muito bem.) 
O Sr. Barbosa Lima. - Sr. Presidente, como autor do requerimento, 

não quero magoar nem melindrar, por fórma alguma, a nenhum dos meus 
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dignos collegas, parte nesta questão melindrosis.sima, movidos do mesmo 
sentimento de patriotismo que me move. 

Ilogo a .v. Ex. que consulte a Ca_?a si c~mserrte que . eu . não . forneça 
pretexto, agora, P.ara deslocar. a questao e retire o meu ~equerimento, data 
venia , para, mediant~ u~gencia, ser apresentado :um proJ ~cto sobre o qual 
a Camara se pronunciara, sem nenhum outro pretexto regunental. 

Tenho concluiclo . 

O §r. Presidente. - O Sr. Barbosa Lima, que remetteu á Mesa o 
requerimento de urgencia, acaba de declarar que o retira. Não tendo sido 
lido, não submetterei, portanto, á Casa, o pedido de retirada, ficando conio 
si o mesmo requerimento não existisse. 

O Sr. Pedro l\ioacyr (pela ordem) . - Sr. Presidente, adapto de todo 
o coração as ponderações que acabam de ser feitas 'pelo illustre Deputado 

Sr. Barbosa Lima no fundo estou de perfeito accôrdo 
Ordem do dia. com as observações feitas á Camara pelo nobre leader, 

Deputado por Minas Geraes ; e, no sentido de terminar 
qualquer discussão impertinente e, relevem-me a expressão subalterna, 
deante ela gravidade do momento, ela excepcionalidade da medida que eleve 
ser tomada pela Camara, em face da mensagem e dada a urgencia do caso, 
ouso apresentar o seguinte projecto (apartes) que passo a ler. 

O SR. PRESIDENTE. - O nobre Deputado pediu a palavra para negocio 
urgente? 

O SR. PEDRO MoACYR. - Pois é este : apresentar um projecto. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Está procedendo como procedeu o honrado 

leader. 
1 

O SR. PRESIDENTE (dirigindo-se ao Sr. Pedro Moacyr). - V. Ex. pediu 
a palavra para,negocio urgente ? 

O SR. PEDRO MoACYR. - Creio que estou perfeitamente dentro da Iettra 
elo Ilegimento . 

O SR. PRESIDENTE. - Voµ de encontro ao desejo do nobre Deputado, 
dando-lhe a palavra para negocio urgente agora. Apezar de pedir silencio, 
com o ruido não se pócle ouvir hem. 

O SR. PEDR.o MoACYR. - Sr. Presidente, apoiado por V. Ex., como 
estando dentro elo Ileginiento, tinha concretizado as providenC'ias concer-
nentes a este negocio uro-ente, nos termos ele um projecto. 

Ninguem, Sr. Presidente, se declarou mais calouro em materia .regi-
mental do que eu; mas, guiado por V. Ex. e por outros competentes, acabo 
de emendar a mão. 

Não tenho a palavra pela ordem, mas, por urgencia, para justificar um 
requerimento que é o seguinte. (Lê). . -

Ilequeiro, pois, urgencia para que se i.nterrompa a ordem elo dia e se 
ponha em discussão ·º meu projecto, segundo os planos regimentaes. 

O SR. PnESIDENTE. - Peço attençiio do Sr. Deputado Pedro Moacyr. 
V. Ex. deve .mandar por escrjpto o requerimento de urgencia, para depois 
tratar de apresentar o seu projecto. Depois de concedida a urgencia, é que 
V. Ex. poderá apresentar o projecto ou indicação, como queira. 

Antes ele se votar o i.'!Oquerimento de urgencia, apresentado pelo 
Sr. Deputado Pedro Moacyr, pedindo que seja interrompida a ordem 
do dia ... 

O Sn. CARLOS PEIXOTO FILHO. - Peço a palavra pela o,rdem. 
o SR. PHESIDENTE. - Peço attenção do nobre Deputado. 
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A Mesa tem obrigação de esclarecer a Camara quanto aos assumptos que 
lhe estão afl'eclos, não podendo absolutamente se desviar do que determina 
o H.egimento, attendendo á questão de fórma que não póde de modo algum 
ser esquecida, sob pena de se estabelecer a anarchia nesta Casa. (Apoiados.) 

O nobre Deputado pelo Rio Grande do. sul pediu ~ J?alavra l?ara negocio 
urgente. S. Ex. deve mandar o seu requerunento, solicitando simplesmente 
a urgencia. 

O requerimento que o nobre Deputado mandou á Mesa é o seguinte : 
« H.equeiro urgencia para que entrem immediatamente em discussão, 

suspendendo-se a ordem do dia, os projectos cujo teor acabo de formular . " 
Si a Camara conceder la urg·encia, será interrompida a ordem do dia e 

S. Ex. terá a palavra para fazer o seu discurso e apresentar os projectos. 
O Sn. PEDRO MoACYR. - E' isto mesmo : votação da urgencia e apre-

sentação dos projectos. 
O Sn. PRESIDENTE. - Apresentação dos projectos, sim; mas elles não 

podem entrar imrnediatamente en discussão, como V. Ex. pede, porque o 
~ 2.º do art. 93 do Regimento, que já li uma vez e parece que não foi ouvido, 
declara : " Quanto ao andamento dos negocios declarados urgentes, a não 
se tratar de simples requerimento, parecer ou projecto de Commissão, todo 
e qualquer outro assumpto, seja proj ecto ou indicação, depois de offerecido 
e fundamentado pelo autor ou um dos autores, deverá ser remettido ao 
estudo ela Commissão compelente, na fórn1a elo art. 138 e seguintes. 

Portanto, a Camara póde conceder a urgencia e o nobre Deputado, no 
goso de seu direito, póde apresentar o projecto e fundamental-o. 

Apresentado o·projecto, não póde, porém, entrar immediatamente em 
discussão, porque a Mesa terá de mandal-o á Commissão respectiva, 
conforme preceitua o citado § 2. 0 do art. 93, que trata justamente do 
assurnpto de urgencia . 

O SR. PEDRO MoACYR. -Então emendarei para apresentação de projecto. 

R.equerimento de O Sr. Presidente. - Foi remettido agora á 
Mesa o seguinte requerimento : 

urgencia. " Requeremos urgencia para tratar de negocio 
urgente, suspendendo-se a ordem do dia de hoje. -

Pedro Moacyr. - Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem). -Desde que o recruerimento está 
de accôrdo com o Regimento e com a gfammatica, peço a \ f . Ex. se digne 
consultar á Camara si consente na votação nominal para a urgencia, que é 
o assm11plo primacial. 

O SR. PRESIDENTE. - Basta que o requerimento esteja de pleno accôrdo 
com o Regimento. V. Ex. sabe que não me afasto absolut.amente delle, 
collocando acima ele tudo o cumprimento do men dever, com a calma 
sempre mantida. 

O Sr. Barbosa Lima requereu votação nominal para o requerimento de 
urgencia que acaba de ser lido. Vou submetter a votos o requerimento ·do 
Sr. Deputado Barbosa Lima. 

Súumettido a votos o requerimento do Sr. Barbosa Lima é rejeitado. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ordem). - Peço a V. Ex. se digne mandar 
proceder á verillcação da votaçii.o. · 

Procedida a verificação, reconhece-se que o requerimento. da votação 
nominal foi rejeitado por 85 contra 5o ·votos. 
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O Sr. Presidente. - O requerimento ele votaçãÓ nominal foi re.Jei-
tado. Vou submctter a votos o requerimento de urgencia. (Pausa.) 

Submettielo a votos é rejeitado o requerimento 
Rejeição ele urgencia. 

O §r. Carlos Garcia (pela ordem). -Sr. Pre-
do requerimento . sideote, peço a V. Ex. se digne mandar procederá 

verificação da votação . 
Procedida a verificação, reconhece-se que votaram a favor 39 Srs. Depu- . 

tados contra 86. 
O requerimento de urg'encia foi rejeitado. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 01·dem). - Sr. Presidente, é para 
remetter á Mesa uma declaração de voto. 

Eu e o meu collega de representação por Matto Grosso, o Sr. Benedicto 
de Souza, não tomamos parte na votação referente á urgencia solicitada pelo 
illustre representante do Districto Federal. 

E a ra?:ão, Sr. PresidenLe, é simples : E' que só hoje, ao chegarmos a 
esta Gamara, começamos a receber alguns telegrammas ele ami"'OS nossos 
no Estado de Matto Grosso, telegrammas ainda atrazaclos, telegramrnas 
ainda dos dias 2 e 3, e um apenas elo dia 6, em que se nos communicam os 
factos mais notaveis passados em Matto Grosso. 

Mas, ainda não temos referencia ao lamentavel acontecimento , que 
victimou o governador do Estado. 

O Sn. BARBOSA LIMA. - Quem communica? 
O Su. SERZEDELLo ConRf:A. - Nestas condições, V. Ex. comprehende 

que não podiamos tomar parte em semelhamte votação. 

SESSAO DE 12 DE JULHO 

O Sr. João Luiz Alves (para negocio urgente). - Sr. Presidente, 
tendo a Commissão de Legislação e J usti.ça apresentado parecer sobre o 
caso de Matto Grosso, e tendo havido em sessões anteriores manifestações 
de differcntes collegas sobre a urgcncia da discussão da materia, eu, como 
presidente da mesma Commissão, peço a V. Ex. que se digne consultar a 
Casa si concede urgencia afim de ser lido e immecliatamente discutido 
semelhante parecer. 

O Sr. Presidente. - O nobre Deputado queira mandar o seu reque-
rimento por escripto. 

E' em seguida lido e aprovado o seguinte requerimento. 
Requeiro urgencia para ser immediatamente lido e discutido o parecer 

ela Commissão de Constituição e Justiça acerca da 
R.equerimento. mensagem de 10 do corrente, do Sr. Presidente da 

. Republica, sobre os successos de Matto Grosso. 
Sala elas sessões, 12 de julho de 1906. - Joâo Litiz Alves. 

O Sr. .Barbosa Lim~ (pela ordem) . ~ Requefro verificação da 
votação. 
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Procedida esta reconhece-se haverem votado à favor 134 Srs. Depu-
tados ; contra nenhum. 

O Sr. James Darcy (r. 0 Secretario) p1·ocede á leitura do seguinte 
parecer . 
Opina no sentido de ser enPiado o pr·esente parecer, sobre os successos de 

Matto Grosso, ao Sr. Presidente da Republica, com Mto em separado do 
Sr . Teixeira de Sá concluindo por mn projecto autorizando o Go1Jer1w a 
declarar em estado de sitio todo o territorio do mesmo Estado, durante 
60 dias, e Poto do Sr. Luiz Domingues. 
A Commissão de Constituição e Justiça, chamada a emittir parecer 

sobre os g raves acontecimentos do Estado de Matto Grosso, relatados na 
mensagem do honrado Sr. Presidente da Republica, 

Parecer. de 10 do corrente, e a alvitrar providencias que o caso 
comporta, vem desempenhar-se da ardua incumbencia. 

A Commissão estudou ponderadamente a materia sujeita ao seu exame. 
Tanto mais imperiosa era a necessidade desse estudo ponderado, 

quanto, si de um lado os legítimos impulsos do seu patriotismo conduziam, 
de irnpeto , á proOigação vehemente e á reprovaçfo inequivoca dos subver-
sivos e deshumanos processos de acquisição de poder, postos em pratica 
em Matto Grosso, de outro lado, os princípios cardeaes do regimcn fede-
rativo reclamavam, para que não se falseasse a sua applicação, a maxirna 
calma na decisãe a tomar. · 

Não occulta, pois, a Commissão a solidariedade de seus sentimentos 
com os de toda a Camara e do paiz inteiro na justa indignação contra o 
movimento revolucionario de Matto Grosso e o seu sanguinolento epilogo. 

Sem este, já era condemnavel aquella revolução, in.llpirada na sofre-
guidão do poder, cuja posse pelos suffragios do povo, em comícios regulares, 
constitue a excellencia, a essencia mesma, do regimen republicano . 

Aggravada pela solução selvagem de Coxipó, ella passará á historia 
maldita pela unauimidade dos brazileiros desapaixonados, justamente 
entristecidos por verem que ainda não foram abandonados os nefastos 
processos da caudilhagem política, nem nos libertámos ainda dos barbaros 
successos das luctas civis. 

Deante delles , não póde o Poder Legislativo declarar sem solução o 
facto consummado, sob pena de proclamar a imperfeição do regímen insti-
tuido pela Constituição de 24 de fevereiro. 

Na appreciação dessa solução é que a calma deve imperar. 
A primeira providencia que los·o occorre é a da decretação do Estado de 

sitio naquelle infelicitado pedaço ao territorio nacional. 
O sitio, porém, só seria legitimo, medida excepcional que é, pela 

existencia da com.moção intestina. (Const. art. 80.) 
Ora, si a revolução tinha por objecto depor o desventurado presidente · 

coronel Antonio Paes de Barros, e si, emqnanto pôde elle resistir, tal provi-
dencia não se fez necessaria, quando mais certo era o estado de commoção 
interna em Matto Grosso, menos se fará agora, desde que ao estado de 
revolução falta o pretexto que a provocou. 

Demais - e este é o ponto principal - o sitio, sem a intervençfo do 
poder federal nos negocios de Matto Grosso, seria providencia de limitados 
e passageiros resultados, como implicitamente reconhece a Mensagem do 
nobre Sr. Presidente da Republica. 

Cumpre, pois, inquirir si a intervenção é constitncionalmenle admissível 
no caso sujeito ao exame da Comrnissão. 

O dispositivo unico que reg·ula o assumpto é o art. 6. 0 da Constituição 
Federal que enumera quatro casos de intervenção. 
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Não é o caso do § 1. 0 (invasão estrangeira ou de um Estado em outro). 
Tambem não é o caso do § 4. 0 (execução de lei ou sentença federal). 
Será o do art. 6. 0 § 3. 0 ? Não porque, embora o presidente morto tivesse 

requisitado o auxilio do Poder federal, desde que se deu a successão sem 
reiteração de semelhante requisição, já não pôde o Governo ·da União 
intervir soh aquelle fundamento. 

E é isso tão certo que o honrado Sr. Presidente da Republica não se 
julgou autorizado a agir e affectou o ·caso ao conhecimento do Congresso 
Nacional. 

Será, finalmente, o caso do art 6. 0 , § 2 . 0 ? 
Tamhem, não. 
Em que a " fórma republicana federativa '" por maior elasticidade que 

se dê a essa phrase, se acha· violada ? . 
Desde que assumiu o governo do Estado o 1. 0 vice-presidente , eleito 

pele povo conjunctamemte com o presidente (Constituição de Matto Grosso, 
art. r7), a ordem constitucional não foi alterada, isto é, em nada se alterou 
a situação preexistente, quanto á fôrma republicana federativa. 

A connivencia do 1.º vice-presidente com os revolucionarios, sua com-
participação no sangrento e luguhre desfecho de Coxipô, não podem ser · 
prejulg·adas, nem affirmaclas pela Camara. 

A outro poder compete verifical-a, como dirá a Commissão. 
Sobre ser uma deslocação de compétencia tal prejulgamento, falta á 

Commissão base para fazel-o, desde que os unicos elementos df' que dispõe 
são os da Mensagem do illustre Sr. Presidente da Republica, que não 
affirma tal conuivencia e comparticipação. 

Nada autoriza, pois, a suppor-se violada a " fórma republicana federa-
tiva " em Matto Grosso. Ha crimes, sim. Para estes a punição se faz neces-
saria e é inadiavel, em hem da nossa civilização e da paz publica. 

Mas, o que por emqurnto affirma o município é a inadmissibilidade da 
intervenção do poder federal, por não incidir a especie em algum dos casos 
do art. 6. 0 da Constituição . 

Faltaria, pois, a Commissão ao seu dever si aconselhasse a intervenção 
e, não a aconselhando, não pôde propor o Estado de sitio, pelo que já disse . 

Será, porém, insoluvel o caso? Ficarão impunes os autores da negregada 
revolução? 

Affirmal-o, repetimos, seria condemnar o regímen. 
Felizmente, porém, a Constituição e as leis federaes offerecem solução 

para a especie. 
Trata-se evidentemente de um crime polilico e de crimes communs 

connexos com o crime politico. · 
A repressão de taes crimes compete á justiça da União (Const., art. 60, 

i; lei n. 221, de 20 de novembro de 1894., art. 12 § 8. 0 e art. 83.) 
E', pois, caso de se instaurar contm os culpados nos lamentaveis e 

nunca assaz reprovados acontecimentos .de Matto Grosso o competente 
processo criminal perante o Poder Judiciario federal. 

A este, si faltarem os elementos materiaes para fazer executar as leis 
processuaes e penaes da União e as suas sentenças cumpre solicitar o 
auxilio do Pouer Executivo federal. (Const., art. 6. 0 , § 4. 0 .) 

A intervenção será con'ltitucional e leo-itima. . . 
Quaesquer que sejam ps culpados, a 1Jnião asseg·urará á sua justiça os 

meios de acção; o procedirpento criminal se fará effecti vo; as decisões jucli-
ciarias serão cumpridas. 

E assim, pelo imperio da lei federal, pela acção imparcial e efficaz do 
Poder Judiciario da Republica, dentro da normalidade funccional do 
regimen, terá sido resolvido o caso político. 

E' o que pensa a Commissão, pelo que . é de parecer e indica que, si 
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merecer a app1'ovação da Gamara, seja este parecer enviado, por cópia, ao 
honrado Sr. Presidente da Republica. 

Sala das sessões, II de Julho de 1906. - Jeão Luiz Alves, presidente e 
rdatOl'. - João Santos. - Frederico Borges. - Germano Hasslocher. -
Alvaro Carc;alho. - Artlmr Lemos, pelas conclusões e pelo proflig·amento á 
revolução de Matto Grosso. - Henrique Borges. - Teixeira de Sà, vencido. 

E' nos proprios fundamentos do parecer que o seu illustre relator 
descreveu a situação do Estado de Matto Grosso que eu, assento as razões 
de minha profunda divergencia quanto á sua conclusão. 

Porque nesse parecer vê-se que o illustre relator reconheceu e justa-
mente profligou do modo mais severo usando de suas proprias expressões-
os su])versivos e até deshumanos processos de acquisição do poder, ernpre-
!'"ados ou postos em pratica no infeliz Estado de Matto Grosso, que si, antes 
ào epilog·o sanguinolento que clles tiveram, a revolução já era condemnave1, 
arrgravada como foi em consequencia da solução selvatica de Coxipó, teve 
ella de passar ao dominio da historia como uma revolução amaldiçoada 
pela unanimidade dos brazileiros, justamente entristecidos de verem que 
não estão ainda abandonados os uef'aslos processos da cauclilliag·en1 nem 
que nos tenhamos tão pouco libertado dos barbaros successos das lutas 
civis. 

São estes os proprios e textuaes termos do parecer, accrescentando o seu 
illustre relator que, dcante desses successos barbaros, não era licito ao 
Poder Legislativo declarar sem solução o facto consummado, a menos que 
viesse a proclamar a imperfeição do regimen instituído pela carta de 

l... 24 de fevereiro. 
Ora, em favor de taes premissas que pareciam estar encaminhando o 

espirito esclarecido do relator a rumo differente, diz elle entretanto que, na 
avreciação da solução que o caso 1·eqneria entre os horrores da revolução 

. de um lado, e de outro - os principios cardeaes do regímen federativo, 
'( ~entendia que ... era preciso ter calma e reflexão. O caso estava passado e 

pois que ficou victoriosa a caudilhagem, tivesse ella embora discorrido por 
toda a escala elbs crimes e ele processos deshmnanos, se transfigura. Con-
vertera-se em regimen nórmal. E absolutamente não havia mais em Matto 
Grosso commoção intestina para justificar o sitio e prover ao restabele-

' cimento da ordem e da tranquilliclade claquelle Estado, segundo o que 
l prop1rnba o digno Presidente ela Republica em sua Mensagem. Era que o 

vice-presidente do Estado que estava iclentHlcaclo com a amaldiçoada 1'evo-
lução tinha em successão ao presidente que fõra por elle assassinado 
occu~aclo o seu posto constitucional. 

Em ultima analyse, disse o illustre relator que apenas o que restava 
era que o Poder Judiciaria ela Republica se encarregasse ele punir os crimes 
que haviam dete1·mioado essa natural solução. 

O illustre relator me permitta dive.rg·fr, com extranheza, desse alvitre 
ele S. Ex. sobre o caso de Matto Grosso. 

Erigir em principio que a revolução num Estado federado, ainda mesmo 
realizada pela maioria do povo desse Estado, se legitime pelo triumpho, 
nunca foi ponto cardeal elo regimen federativo . Esse direito, como mani-
festação da soberania quem o tem é a uaçáo . A viela intima dos Estados 
foderados não é urna actividade á parte da federação. Não ha como separar 
a ordem constitucional ela Republica ela dos Estados particulares, em modo 
que estes possam, mediante processos revolucionarios, coordenar sobre os 
destroços das leis e elo regimento de seus poderes o exercício da funcçào 
governativa, suppriminclo pela violencia os depositarios dessa funcção, 
sagrados pelo sufüagio popular, principio que é a base elos governos 
republicanos e o maior interesse da democracia. 

Outro ohjectivo não teve de certo o pacto de 24 ele Fevereiro.' 
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As revoluções locaes_ nos Estados .tornando.-se factos 'consummados 
reconhecidos pelo Q-overno Federal -imp01tam na subversão do systema 
federativo. E' o aniquilamento das instituições em que repousam as nossas 
aspirações democraticas, no pacto da União que formulamos sob a unica 
soberania das constituições escriptas e das leis . . 

A Constituição da Republica acautelou a -intervenção do Governo Fe-
deral nos negocios reculiares aos Estados para lhes r estabelecer a ordem e 
a tranquillidade á requisição dos seus respectivos governos. Pois a prev11-
lecer a theoria dos factos consummados teremos que a intervenção com 
esse nobre e salutar intuito , só se deverá dar no caso de flagrancia das 
perturbações da ordem e das sedições e crimes que occorrerem nos Estados, 
e nflo q~rnnto aos effeitos permanentes desses factos ainda os mais funestos . 

A Gamara dará o seu a& sentimeuto a essa praxe, mas estabelecerá o 
mais fatal de todos os precedentes que affectam a vida normal da Repu-
blica. Hoje a p:vaxe será applicada no caso de Matto Grosso. Amanhã aos 
de outros Estados. De fórma que quando os chefes dos governos locaes 
acaso se não submettam aos interesses de uma facção que tenha para os 
servir de prompto o substituto immediato delles , não ha mais sinão recorrer 
á theoria do facto consummado. · · 

/ 

Serão elles afinal victimados como foi o presidente de Matto Grosso. 
Perguntarei ao illustre relator e á digna Commissã6 : si este precedente 

não reHectirá sobre a estabilidade de nossas instituições e sobre a ordem e 
a paz de que tanto preciza o povo brazileiro para desenvolve~., sob . os 
creclitos de uma nação que sabe reger-se, os elementos que tem para 
desenvolver a futura grandeza e prosperidade. ) 

Da revolução de Matto Grosso, amaldiçoada pela unanimidade , dos 
brazileiros, desse golphão de sangue, de odios e de vindictas as mais 
atrozes, como foi o, chamado pelo illustre relator, sanguinolento epilogo ele. 
Coxipó,_ o propr~o pa3·eper .º está dizendo , não ~odia ter nascido desSP~, 
revoluçao uma s1tuaçao pacifica e normal para o Estado. J 

Seria até impiedade o suppor que as infelizes populações daquella ·· 
remota região não estivessem ainda debaixo do oce oictis dos triumphadores 
aos quaes o mesmo illustre relator qualificou de barharos e deshumanos. 

Pois sim, o digno Presidente da Republica, bem interpretando o seú 
deve!' cons~it.ucional, propoz á Gamara para aquelle Estado. a meuida do / 
estado de sitio, declarando sob sua honrada palavra que, s1 o Congresso 
Nacional não estivesse ftplccionando, S. Ex. não hesitaria em tomar aquella 
providencia em hem da ol'Clem e tranqnillidade ·do :rnesmo Es tado, 

Creio eu e tambem acho que creem a illustre Commissão e a Gamara 
no alto penhor offerecido á conta do patriotismo e da honra incomparavel 
do eminente Magistrado que com tanta sabedoria tem gerido os destinos pa 
Republica para a execuçfto da referida providencia reclamada pelas cir-
cumstancias melindrosas que se seguem ás lnctas civis. . 

E, sem maior estudo do caso, limito-me a estas succintas considerações 
que suhmetto ao esclarecido criterio da illustre Cornmissão, pois que tive 
apenas um curto prazo de. horas disponiveis para escrevel-as sendo de · 
parecer que a Gamara deve adoptar o seguinte projecto : 

O Congresso Nacional resolve : · 
Artigo unico. E' o Presidente ela Republica autorizado a declarar em 

estado de sitio todo o Estado de M.atto-Grosso por espaço de 60 dias, afim 
de que de todo seja restabelecida a ordem e a tranquillidade daquellc 
Ertado. 

Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das Comrnissões ... 
Luiz Domingues, nestes termos : 
Não tenho que seja dever, e mesmo direito, do Governo da Uniilo pôr 
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a força publica federal á disposição dos Governos Estaduaes, que a requi-
sitem a titulo de restabelecimento da ordem publica. Póde a desordem ser 
promovida pelo proprio Governador ou Presidente, que faz a requisição, 
pois• que não fazem as revoluções ós que defendem a honra, a liberdade e 
e a vida, sinão os que abusam da autoridade violentando-as . E em nosso 
paiz vae ter estatua quem de(endeu com as armas a autoridade; já a tem 
quem de igual modo defendeu a liberdade. · 

Nem a fórma federativa quiz dizer nunca a escravisação de um povo ao 
al'bitrio de um homem. 

Dil'-se-ha que a doutrina importa a morte da federação, mas si esta, 
para viver precisa que a um povo, muita vez, opprimido pelo governo de 
um Estado, augmente a oppressão o Governo da União, pelo auxilio da 
força foderal; si ella precisa elo despotismo para viver, rnatemol-a. 

Porém, não. O Governador ou Presidente, que requisita a intervenção 
elo Governo Federal para o restabelecimento ela ordem publica no Estado, 
confessa ipso facto a sua impotenci.a para dominar a desordem ou a revo-
lução. Nesse caso cumpre ao Governo da União, chamando a si a tarefa de 
restabelecer_ a .ordem publica, avocar a autoridade do Governador impotente. 

Restabelecida, porém, a ordem, seja como fôr e pelo que fôr, cessa 
incontinente a competencia do Governo da União para intervir nos negocios 
peculiares aos Estados, na phrase da Constituição. De outro modo é que 
seria atlentar contra a fórma federaliva. 

Isto posto, eu que, em período anterior, teria votado pela intervenção 
em Matto Grosso como dever constitucional do Governo Federal, acceito a 
conclusão do parecer. 

O Sr. Presidente. - O Regimento no seu art. 159 determina que os 
pareceres de commissões que não terminam por um projecto só teem uma 
iliscussão . Juntada emenda que termine por um projecto, esta, si fôr 
adaptada pela Camara, terá uma discussão que corresponderá á 3.ª do 
projecto. 

Considero emenda o projecto apresentado pelo Sr. Deputado Teixeira 
de Sá. (Pausa.) 
' Entra em discussão uuica o parecer da Commissão de Constituição, 

Legislação e Justiça, em virtude da urgencia votada 
Discussão unica. pel~ Camara. 

do parecer . 

Legislação e Justiça 
cel-as. 

O Sr. Teixeira de Sá. - Sr. Presidente, as 
razões justificativas do meu voto veucido conLra o 
parecer da maioria da Commissão de Constituição, 

estão escriptas, e, portanto, facil é a Camara conbe-

Acho-me hoje um pouco incommodado para eutrar em porfiado debate. 
Mas si, por ventura, forem impugnados os fundamenfos do meu voto, 
exposto com a convicção profunda que tenho da procedencia dellc, eu, 
neste mesmo dia, ou talvez em outro, si o debate se prolongar, voltatei á 
tribuna. 

O Sr. João JJuiz Alves (pela ordem). - Sr. P1·esiclente, parece-me 
que, havendo voto vencido, c::ompete a seu relator sustental-o, sob peua de 
inverter-se a praxe reg·imental, razão pela qual, não posso fallar, emquauto 
o parecer da maioria da Cornmissão não foi' combalido. 

Era o que tinha a dizer. 
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O Sr. \!Venceslau Escob:u"(I). 

o meu voLo, porque julgo a materia em 
a vida constitucional da Republica. 

- Sr. Presidente, vou fundamentar 
debate de importanc_ia capital para 

Fal-o-hei em poucas palavras porque, mesmo que tivesse materia para 
sobre ella larga.mente discorrer, não o faria, attento o estado do meu orgão 
vocal. 

Desgraçadamente o recente caso de. conílagração do Estado ele MaLto 
Grosso não foi o primeiro, como tambem não será o ultimo da Republica. 

A historia do presidencialismo na America Latina é isto mesmo. 
O Sn. GEHMANO I-lASSLOCHER. - E da Venezuela. parlamentar não é isto 

mesmo? . · 
O Sn. "\IVENCESLAU EsconAn. - Não ha governo, poi· mais fraco que 

seja, que se deixe derrotar nas urnas, si nã.o quizer ser derrotado . 
Uma opposição pôde ser forte, dispol' de poderosos elementos; mas, si 

não a deixarem vencer pelos meios legaes e pacificos, ella não tem outro 
remedio sinão conspirar, invocar o direito de revolução, recorrer ás armas. 

E' esta a)ição de quasi um seculo de todas as republicas néo-latinas da 
America. 

Após contendas intestinas, exhaustos, cançados os partidos de se 
degladiarem nestas lutas inglorias, onde não ha heroes, porque só é ven-
cida a Patria (apoiados), entram em tl'ansacções, e é, de ordinario, quando 
por mais largo periodo gozam esses paizes de paz e tranquillidade. 

Toda vez que, em um Estado federado, a opposição seja forte, disponha 
de elementos valiosos, seja constituida, ernfim, pela grande maioria do 
povo, quer dizer que o governo do Estado não tem por si a força da opinião 
e, nestas condições, sempre ha de perigar a ordem publica. 

A' requisição dos governadores, para manter a ordem e a tranquillidade 
publica, o Governo da pnião pôde mandar forças. Mas de que modo tem 
até hoje intervindo o Governo Federal nos Estados? 

Pacificamente, por meios suasorios? Não; essa intervenção sempre se 
fez pela violencia, sempre á bala; mandando soldados e armas, de modo 
que governadores, que não teem por si a opinião, ficam armados para 
esn1agar a opposição, µiuitas vezes, a grande maioria da populaçãQ do 
Estado, comprimindo toçlas as liberdades. 

O Sn. Sn11ÕEs LOPES. - E' essa a disposição constitucional. 
O Sn. ELYSEU Gu1LJ:µ:rum. - Que não deixa de amparar muitos cri'mes. 
O S[\. WENCESLAU EscoBAR. - Emquanto os conservadores republi-

canos não se resolverem a regulamentar o art. 6. 0 ou a tomar a iniciativa 
da revisão constitucionai, no sentido de remediar esta lacuna de nossa lei 
hasica, ha de argamassar esse intolerante orthodoxismo constitucional no 
sangue c\e milhares de irmãos. (Ha diversos apartes.) 

Para mim, Sr. Presidente, o caso de Matto Grosso, dentro da Consti-
tuição, não tem solução fmidada na razão e na justiça. 

Só o tempo , por um lado abafando os gemidos dos opprimídos, secando 
as lagrímas dos que choram, e por outro amortecendo a sêde de ving'ança, 
o rancor nos corações dos vencedores, pôde restituir á infeliz familia matto-
grossense a paz e a coq.cordia, a garantia dos mais sagrados direitos do 
homem, a liberdade e a yida. 

Al'li, não DOS illudamos , ba vencedores e vencidos. Destes, os que não 
conseguiram emigrar, hão de estai· a esta hora, principalmente os que deram 
apoio mais decisivo ao governo derrocado, vivendo ás occultas, sob as mais 

(r) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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temerosas impressões, e as pobres familias afflictas, tortm·adas pelas mais 
dolorosas angustias; outros, foragidos, errantês pelos campos e mattos e 
ainda um grande numero sulJmissos, sujeitos a todas as arbitrariedades e 
insolencias dos vencedores. 

E para quem appellar, nesla triste emergencia? Para a justiça? A 
justiça estadual será o reflexo do partido que pelas armas se apossou do 
poder, e neste caso será em vão os opprimidos balerem ás suas portas, 
porque, em vez de juízes, encontrarão outros tantos accusadores. (Ha 
diversos apartes.) 

A justiça federal, si o seu orgão for corajoso e energico para aífrontar 
os dominadores da occasião, póde suavisar a precaria situação dos oppri-
mid_os, fazendo os a~al.en~ a fag':eira esperança de _almejada ~aranti.a . 8ua 
acçao, porém, se hmrtara á. capital do EstadQ, nao chegara ás villas e 
cidades distantes da sécle elo juízo seccional. (Apartes.) Quem o audacioso 
que, affrontando os dominadores do dia, ousará requerer uma medida de 
segurança contra as arbitrariedades dos regulos de aldeia? (Protestos e 
apartes.) 

Mas, porventura, o estado de silio e a nomeação de um inlerventor 
resolverão constitucionalmente o caso? 

Parece-me que não . O estado de sitio não póde annullar as instituições 
organicas de Matto Grosso ou de qualquer outro Estado. Dentro delles , isto 
é, o estado de sitio, só a autoridade póde manter a ordem e tranquillidade 
publicas, prender cidadãos em prisões não destinadas aos réos de crimes 
communs ou desterral-os para outros pontos do territorio nacional. Mas cliz 
o illustre chefe do Poder Executivo que convem assegurar áquella circum -
scripção da Republica a liberdade na eleição do seu governo. 

Mas como'? Onde o texto constitucional para apoiar este alvitre do 
Presidente? Não ha nenhum artigo da Constituição que autorize semelhante 
procedimento. Terminado o prazo do estado de sitio, terá que toruar as 
redeas do governo o substituto legal do presidente, que, para não poder 
assumir o governo, foi eliminado pelo assassinato. (Tl'ocam-se muitos 
apartes; soam os tympanos.) 

Mas diz ainda o illustre Presidente da Republica que ha uma serie ele 
responsabilidades a apurar e delictos a puuir. 

Mas quem ha de apurar estas responsabilidades e punir estes delictos? 
A Justiça do Estado? • 

Mas seus orgãos são partidarios do governo, que pela r evolução se 
apossou elo poder ou são adversarios. Nesta bypothese, como arrostarem 
as demasias do governo triumpbante? 

Si são partidarios, innocentes são aquelles que suppoem vão elles aglr 
contra companheiros de causa. (Ha nwitos apartes.) 

O Sn. PRESIDENTE. - Attenção ! Peço aos nobres Deputados que não 
interrompam o orador. 

O Sn. WENCESLAU EscoBAR. - Além de tudo, não cornprehendo corno 
se possa apurai· responsabilidades e punir delictos em estado de sitio. 
Justiça e estado de sitio são cousas que se repellem. 

Com as garantias constitucionaes suspensas eu não eomprebendo 
justiça. 

Emquanto não se regulamentar o art. 6. 0 ou não se fizer a revisão 
constiLucional, ha de a Republica dar destes tristes espectaculos, depri-
mentes de nossos creditos de povo civilizado e das proprias instituições ; !1a 
de o Congresso ser obrigado a dar força a estes governos, que se lcg~lir.am 
pelo assassinato. (Ha varias apartes.) 

Só vejo um meio de salvar a legalidade ... 
UM SR. DEPUTADO. - E' constitucional esse meio? 
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O Sn. WENCESLAU EscoBAil. - Sim, senhor. Esse meio que $alvo. a 
legalidade, mas não a moral (apartes) é considerar o Estado de Matto Grosso 
sob a acção de commoção interna, como de facto está. (Protestos.) 

O Sn. EsTACIO CoIMBltA. - Officiaes do exercito ainda são conservados 
como prisioneiros dos revolucionarios; magistrados de Matto Grosso estão 
foragidos nesta Capital. 

O 811. PEnno MoACYR. - O coronei Fontoura, commandante da guar-
nição de Cuyabá, teleg1·aphou ao Presidente da H.epublica dando noticia do 
aprisionamento de officiaes, facto que subsiste. (Ha muitos oiitros apartes) 

O Sn. WENCESLAU EscoBAR. - Senhores, acho que a solução para 
salvar a legalidade seria decretar-se o es tado de sitio, pelo fundamento 
alludido, e durante clle amnistiar-se todos os revolucionarios, meio pelo 
qual poderia, então, o substituto legal do presidente assassinado assumir 
as redeas do governo. (Trocam-se muitos apartes.) 

Além do mais, o estado de sitio será uma bandeira de miscricordia 
para os pobres vencidos (trocam-se apartes), porque estão sujeitos a todas 
as perseguições, vindietas, violencias e arbitrariedades por parte dos ven-
cedores . ( Apa1°tes .) • 

Todo o meu objectivo visa o bem da Republica, visa salvar seus cre-
ditos, visa obstar que o Congresso não seja forçado a legalizar um governo 
que se impõe pelo assassinato. 

O Sn. RonRIGUEs PmxoTo. - Não está provado. 
UM Sn. DEPU'l'ADO. - A' qual autoridade compete agir no estado de 

sitio. (1 rocam-se muitos apartes. Soam os tympanos.) 
O Sn. vVExcESLAU EscoDAIL - Eu encaro a questão sob um ponto de 

vista doutrinario, sem ligações com as facções que se degladiam no lon-
gínquo Estado, t endo em vista a salvaguarda dos direitos ele meus conci-
dadãos, que, mais do ;que nunca, precisam da protecção da União. E' por 
isso que voto pelo estaclo de sitio e contra o parecer da Commissão. 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Paes Barreto (1) . - Esperei es ta opportunidade, Sr. Presi-
dente... · 

O Sn. PnESIDENTE (fazendo soar os tympanos). - Peço aos Srs. Depu-
tados que occupem suas cadeiras, para a regularidade dos trabalhos e 
ordem no recinto. 

O Sn. PAES Bt..JUIETQ. - ... pai·a referir-me ao lamentavel acontecimento 
que enluctou o meu con1.ção1 porque não sómente achei que era natural que 
deixasse fallar em primeiro lugar os sentimentos daquelles que nenhuma 
relação directa teem com os acontecimentos no Estado de Matto Grosso, 
deixando assim explodir os sentimentos inteiramente imparciaes, como 
tambem porque, Sr. Presidente, abateu-me profundamente o golpe. 

Elle abafou as minhas relações com a politica daquelle Estado, como 
tambem feriu o meu coração, pois dedicava profunda amisade áquelle que 
foi victima de um horrível assassinato, amigo cuja memoria hei de sempre 
procurar defender. 

Db:ei, Sr. President!'! , uma vez que está em discussão o parecer da 
illustrada Commissão que teve de se pronunciar a respeito das medidas 
mais necessarias que devem ser votadas pelo Congresso Nacional, a minha 
opinião dcante dos acontecimen tos que se desdobram em Matto Grosso . 

(r) Este discurso não foi revisto pelo o.rador. 
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Desejo tambem expôr á Gamara alguns episodios que alli se teem dado 
Ultimamente, para que ella fique bem informada não só a respeito de sua 
"'ravidade, como tambem para provar que ainda não reinam a paz e a 
tranquillidacle naquelle remoto Estado. 

O crime de que foi victima o presidente do Estado de Matto Grosso 
estava annunciaclo ha mtúto tempo. Ha muito tempo se dizia naquelle 
Estado que a revolução havia de rebenlar e o presidente havia de ser 
assassinado. Estas noticias chegaram até aos ouvidos do Governo Federal 1 
e foram transmittidas, não por .nós, interessados na nolitica do Estado, mas 
por autoridades federaes que cómmuuicaram ao Governo da União que 
naquelle Estado annuuciava-se, proc.lamava-se abertamente que o presi-
dente do Estado havia d.e ser assassinado. Um dos illustres representantes 
de Matto Grosso, em cujo espirita generoso não poderia pairar a idéa de 
que semelhante facto viesse a acontecer e que antes julgava que havia 
exaggero da parte daquelles que acreditavam em taes boatos e nos que os 
trausmittirq.m ao Governo Fetl.eral, este mesmo representante teve occasião 
de declarar aqui perante a Gamara dos Deputados essa incredulidade. 

E' mais uma prova, Sr. Presidente, de que realmente estava annunciada 
desde muito tempo essa desgraça. 

Por minha vez tamhem, em artigos na imprensa desta Capital, logo de-
pois de haver rebentado a revolução, declarei que ella estava annunciada, 
bem como o assassinato do presidente. 

Dei a noticia destes factos pela imprensa, antes de ter tido desenlace o 
acontecimento que todo nós actualmente lamentamos. 
. Tudo is to saliento, Sr. Presidente, apenas para demonstrar quanto esses 
factos eram verdadeiros e innegaveis, e tambem para que a Gamara possa 
ter todas as informações para o julgamento .e a1)reciação dos factos a que é 
chamada a pronunciar-se neste momento. 

Desejo ao mesmo tempo, Sr. Presidente, informar a Gamara do que 
nestes ultimas dias se tem passado em Matto Grosso, porque estas informa-
ções devem calar em seu espirita de maneira a náo ficar occtilta a gravi-
dade elo momento infeliz que actualmente atravessa Matto Grosso e para 
que possa o Congresso adaptar as medidas que julgar necessarias . 

Segundo as informações que chegaram a meu poder, os revoltosos 
apertaram completamente o sitio da capital no dia 21 de Junho. 

Desde esse dia até o dia r. 0 ele Julho, data em que a capital foi tomada, 
isto é, durante 10 dias, os tiroteios, os cauonheios foram incessantes. 

No dia 23 de Junho, segundo tambem estou informado, as forças federaes, 
que se achavam na capital desde o dia 1. 0 , abandonaram o presidente do Es-
tado, que sustentou a lucta, esse tiroteio de todos os momentos, unicamente 
cercado ele seus amigos civis e de alguns militares que se achavam ao seu 
lado. ' 

A 29, o presidente resolveu retirar-se da cidade em virtude da falta de 
viveres e ele munições de guerra ; essa retirada, porém, só se realizou de-
pois desse dia. 

Com as maiores difficuldades pôde S. Ex. chegar até as proximidades 
do Coxipó de Ouro, onde foi alcançado pelos revolucionarias na madi·ugacla 
de 6 e assassinado pelas costas. 

Todos os amigos do presidente, os mais salientes ... 
O SR. Smiz1mELLO Comlli.'\.. - De quem obteve V. Ex. esta infor-

mação? . . 
O Sn. PAES BARRETO. - Não posso declarar a V, Ex ... 
O Sn. SEnZEDELLO GonnÊA. - Perdôe, é uma accusação gravissirua, tão 

grave, que o proprio Presidente da Republica não se achou autorizado a 
trazel-a ao conhecimento da Gamara . 
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O SR. PAEs BARRETO. -Não posso declarar a V. Ex. de quem obtive a 
informação porque não estou au torizado. 

O Sn. EsTACIO CoI111nRA. - Póde responder que o facto está na cons-
ciencia publica. 

O Su. SERZEDELLO CoRrlliA. - A questão não é de consciencia publica, 
é de prova. Estarei ao lado de V. Ex. para verberar semelhante fact o, si 
V. Ex. provar isto. (Trocam-se outros apartes.) 
. O Sn. PAEs BARRETO . - Os jornaes já o noticiaram, razão por que o 
trouxe pru'a aqui. Entretanto, si fôr autorizado, direi quaes foram as pessoas 
que m'a transmittiram. 

Mas, não ficou nisto, Sr. Presidente . 
Pelas informações que me chegaram, da uzina do presidente só escapa-

ram a casa e a machina; tudo o mais foi destruido. A sua familia teve que 
abandonar a casa, salvando apenas a roupa do corpo. A casa, depois de 
saqueada, foi occupada e hoje é o quartel dos revolucionarios. 

Trago estas informações á Gamara aum de que ella possa tomai-as na 
consideração que, porventura, merecerem, deante da deliberação que vae 
ser tomada. 

U111 Sn'. DEPUTADO. - Os jornaes dizem que a casa foi demolida. 
O Sn. PAEs BARRETO. - A informação que tenho é que clla foi sa-

queada. 
O Sn. GERMAL'<O HAsSLOCHER dá um aparte. 
O Sn. P AES BARRETO. - Creio que para a verificação de factos de alta 

gravidade, referentes a um Estado, as alfumativas de um ou de outro dos 
grupos que se ·degladiam não podem servir para cada um formar a sua 
opinião. 

Sómente depois que c~rtos factos ele extrema gravidade estiverem veri-
ficados de modo inequivoco, sobretudo com pessoas inteiramente impar-
ciaes, autoridades que não pertençam a um ou a outro &'rupo, é sómente 
depois disto que acho que cada um poderá formar sua oprn.ião a respeito elo 
presidente do Estado de Matto Grosso, ou a respeito dos actos dos seus 
adversarios. 

Não quero absolutamente seguir, nem seguirei, jámais, os processos 
que seguem aquelles que estão hoje de posse do poder em Matto Grosso, de 
querer que o publico forme juizo a respeito do que lá se passa unicamente 
por informações, sobretudo tratando-se de factos gravissimos, que ás vezes 
se passam nas fazendas, erp Jo gares invios . E, si trago para aqui essas in-
formações, sem desde já declarar a fonte de onde as obtive, é porque não 
tenl10 autorização para declarar as pessoas que as transrnittirarn e porque a 
urgencia do tempo exigia que desde logo as trouxesse á Camru'a. 

Entretanto, direi que as informações que obtive a respeito da familia 
do presidente do Estado de Matto Grosso, do saque que se deu em sua 
casa, me foram transmittid11s pelo.Sr. Presidente da Republica. Fui a S. Ex. 
pedir informações a esse respeito, para dal-as aos parentes dessa familia 
nesta Capital, e S. Ex. obteve de Cuyabá as informações que acabo de 
dar. 

Os amigos do presidentes mais salientes, aquelles que mais se distin-
guiram pela declicaÇão á sua causa, acham-se encarcerados . 

Tudo isto que acabo de referir dá a entender, mostra per(eilarnente que 
ainda não está restabalecid q. a calma naquelle Estado, que corrtitrüa à com-
moção. Portanto, são necessru'ias medidas energicas para serem inteira-
mente restabelecidas a calma e a ordem no Estado. 

Portanto, tendo dado cs~as informações á Gamara, o que julguei do meu 
dever, faço ao mesmo tempo a minha declaração de Yoto , pois, julgo, conli-
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nuando, como continúa· a commoção publica, que sómente o decreto de 
estado de sitio, armando o Governo Federal de meios necessarios parares-
taurar completamente a ordem no Estado, poderá fazer com que cesse 
aquella situação, que tanto lamentamos, e que seja restabelecida a ordem 
de que tanto necessita o Estado. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Simões Lopes (1 ). - Sr. Presidente, republicano, membro do 
partido republicano do Rio Grande do Sul, membro desta nobre Casa, com 
os olhos fitos sempre e sempre no futuro, na felicidade e na grandeza deste 
grande territorio, e tratando-se de uma questão importantissima, sob o 
ponto de vista constitucional, de nossa patria, não posso deixar de exprimir 
o meu pensamento" em relação ao voto favoravel que vou dar, que vou pro-
ferir sobre o· parecer que acaba de ser formulado pela digna Commissão de 

·Constituição e Justiça. 
Sr. Presidente, impossível é em uma Republica, como impossível é em 

ulll,a monarchia, como impossível é em qualquer ree-imen constitucional de 
qualquer paiz, evitar que, muita:s vezes, se procure ctar assalto aos cargos 
da suprema direcção e oppôr meios baixos, soezes e vis , como o do assas-
sinato político. 

A historia está repleta destes acontecimentos. 
Entretanto, Sr. Presidente, assumpto tão melindroso, geralmente dif- -

ficil na sua apreciação profunda, elle de modo algum póde influir sobre este 
ou aquelle regimen, porque qualquer. que seja este regímen, está sempre 
sujeito ás intervenções violentas . 

Não é tanto esta questão que me preoccupa. E' antes a questão que visa 
a interpretação do art. 6. 0 da Constituição Federal, que eu considero a 
pedra de toque do regimen federativo bra~ileiro . 

Entendo, Sr. Presidente, que a digna Commissão que emittiu o seu pa-
recer agiu bem, e que esta Gamara que hontem rejeitou, sob a influencia do 
sentimentalismo, que trouxe certamente a palavra brilhante do Sr. Dr. Pe-
dro Moacyr, esta Camara procedeu bem, suspendendo a votação immediata 
daquelle requerimento, para que, violentando os processos normaes desta 
Casa, influísse sobre a elaboração rapida de um parecer que não podia ser 
elaborado dentro de curtashoras, porque elle envolve uma questão da mais 
alta transcendencia constitucional. 

E estamos convencidos de que andámos bem mais uma vez, Sr. Presi-
dente, porque temos o prazer de dizer ainda uma vez que esta Camara 
soube escolher a digna Commissão encarregada de interpretar a Carta Ma-
gna da Republica Brazileira, que é a grande arvore_ ásombrada qual devem 
se abrigar todas as liberdades, todos os direitos dos cidadàos brazileiros. 

Essa Commissão agiu com a maior calma, procurou desdobrar os princí-
pios constitncionaes da nossa Carta. em face do caso occorrente, deixando 
claramente fundamentado no espírito de todos (nâo apoiados), ou de sua 
grande maioria, desta Casa (apoiados) a convicção de que no caso vertente, 
no caso de Matto Grosso, o Congresso Nacional, QU a Camara dos Deputa-
dos, não deve tomar uma deliberação que tão de perto vem ferir o principio 
federativo braztleiro. 

Lamentamos o facto de Matto Grosso com a mesma o-enerosidade de 
coração com que o lamentam aquelles que levantaram descf'e o primeiro dia 
nesta Casa o seu protesto; protesto aliás, acceito e unanimemente appro-
vado por toda a Camara republicana. 

E preciso que fique bem as5ignalado : nós não representamos de perto 

(r) Este d~scurso não foi revisto pelo orador. 

VOL. IV. ? 
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o sentimento politico do Estado de Matto Grosso; as nossas ligações aqui 
dentro obedecem exclusivamente ao caracter largo, ao caracter politico que 
nasce, naturalmente, das attribuições que aqui · temos como legisladores e 
como fieis interpretes da Carta Federal. 

E' urn caso triste, Sr. Presidente, mas devemos ser bastante expe-
rientes, devemos olhar para o passado, devemos olhar para esse oceano 
rubro, que por diversas vezes tem innundado algumas partes elo territorio 
nacional. · 

Devemos ter a coragem de dizer que sornas contrarias á revolução lá 
fóra, não só lá fóra perpetrando o crime materialmente, como somos contra-
rias áquellas revoluções oue nascem, muiLas vezes, nestas proprias tribunas, 
em que oradores apaixonâdos e menos previdentos do futuro da patria lan-
çam suas idéas de um modo muitas vezes inconveniente, perturbundo o 
bom andamento das massas, dessas massas moveis e fluctuantes, sugges-
tionaveis muitas vezes pela palavra de um tribuno. 

Quando prégámos a Republica, quando nos juntámos em torno de seu 
grandioso pavilhão, foi porque entendemos que esse era o regímen ~ue 
melhor pode assegurar todas as liberdades e onde existem os remedias 
efficazes para se evitar os golpes que possam vir trazer o desmoronamento 
elas instituições. Essa é a nossa inlenção patriotica : não só verberamos a 
revolução lá fóra, como essa revolução que nasce mlútas vezes dentro do 
parlamento para ir se corporificar no espírito dos menos avisados arrua-
ceiros. 

Pois bem :. debaixo deste ponto de vista, todo elle constitucional, ci.r-
cumscripto á série de argumentos sabiamente produzidos por essa digna 
Commissão, venho declarar o meu voto em favor deste parecer. 

Na minha opinião, Sr. Presidente, não existe mais a commoção interna 
a que se refere o preceito constitucional e que autorize a intervenção do 
Poder Executivo ou a intel'jVenção do Congresso Nacional, o que tambem é 
facultado, em dada hypothese, pelo estatuto fundamental. 

Si a· mensagem de S. !j:x. o Sr. Presidente da Republica tivesse chegado 
a esta casa antes do momeµto em que chegou ; si a primeira mensagem do 
Sr. Presidente da Republica reconhecesse como medida necessaria á paz e á 
tranquillidade de Matto Grosso o estado de sitio reclamado por esta casa, 
eu, certamente, daria o meµ voto favoravel á sua decretação. 

Mas, S. Ex·. o Sr. Presidente da Republica, na sua primeira mensa~em, 
não só não requisitou essa garantia excepcional da Constituição ás liber-
dades daquelle Estado, coll;lo tambem no final da mesma mensagem S. Ex. 

· fez acreditar que em breve tempo seria j ugulada a revolução naquelle Es-
tado e. que as cousas se normalizariam. 

S. Ex. fazia ac.reditar isso, como tambem fazia crer que já não lhe ins-
piravam confiança os teleçramm.as recebidos do Estado ae Matto Grosso, o 
que quer dizer que naquellf:) momento uma repartição publica, como a re-
partição dos Telegraphos, achava-se embaraçada no seu funccionamento 
regular, fosse por quem fosi;e. 
· Bastava este facto, de 1+llla repartição federal achar-se encravada em seu 
funccionamento natural para gue qualquer de nós, como patriota, como bra-
zileiro respeitador da Constitmção, proíerisse seu voto, porque seria essa a 
prova vibrante da existencia da conflagração naquelle Estado, Entretanto, 
no presente momento não é isto o que consta. O facto está consumrnado. 

E' claro que não eleve~os ser indifferentes a tão larnentavel facto. O 
poder federal preçisa manifestar-se dentro da jurisdicção federal, que a lei 
assegura, essa lei foi Citada no parecer da Commissão. De perfeito accôrdo 
me acho com o parecer da Commissão. 

Mas, intervir o governo federal, por meio elo estado de sitio e mesmo ;por 
meio de forças federaes que não sejam aquellas que vão apen!lS garantn· o 



99 -

exercício da jurisdicção federal, no · terreno da justiça, dentro do Estado de 
Matto Grosso, entendo que seria abusar de nossas attribuições no presente 
momento. Seria tambem uma espada de dous gumes, que em outras occa-
siões poderia ferir as liberdades em outros Estados. 

Voto pelo parecer da Commissão convencido de que ella foi patriota, 
sabia e até generosa, procurando interpretar os sei:rtimerrtos de todos, pro-
curando garantir por meio da justiça federal a revalidação de todos os di-
reitos que estão feridos, procurando assegurar as liberdades porventura 
violentadas. (Miiito bem i muito bem.) 

0 Sr. Paulino de §ouza diz que não pôde deixar de consignar o 
seu voto no grave e melindroso assumpto que preoccupa a Camara. 

Sem hesitação votará pelo sitio, nos termos do voto em separado 
lavrado pelo honrado membro divergente da Commissão de Constituição c 
Justiça. A Constituição Federal, no art. 34, n. 21, determina que o Con-
gresso poderá decretar essa medida extraordinaria nos casos de aggressão 
estrangeira ou commoção interna. O Poder Executivo que, pala natureza 
das suas attribuições, tem a missão de informar o Congresso sobre os fa-
ctos que possam interessar á ordem e á segurança publica, na mensagem 
ante-hontem lida, assegura que a situação <lo Estado de Matto Grosso é de 
desordem, de conflagração, de anarcbia, pedindo consequentemente a me-
dida extraordinaria, facultada no artigo citado da Constituição Federal. 
Porque negaremos credito á palavra do Poder Executivo? O orador, que em 
circumstancias igualmente criticas, concorreu com o seu voto para que os 
Governos de Floriano Peixoto e Prudenlc de Moraes tivessem autorizações 
analogas, com que pudessem vencer as facções armadas e restabelecer a 

· ordem, não a negará ao actual Sr. Presidente da Republica, em cuja mode-
ração e em cujo patriotismo confia. Demais o que a mensagem communica 
ao Congress.o é confirmado pela imprensa, urrica fonte de informações pas-
sivei, em se tratando de factos que se desenrolam em paragens tão longín-
quas. O orador lê as informações de O Paiz e do Jornal do BraziL, com as 
quaes é accorde a imprensa inleira. 

A situação é esta. Não ha segurança individual deante das vindictas e 
ameaças de revolução triumpbante ; até as vidas não estão seguras e os 
domicílios são violados e saqueados. Officiaes do exercito, que se achavam 
em commissões acham-se presos pelo presidente intruso (apartes) ; intruso, 
sim, porc~ue se apoderou do governo pela força e não pelos meios constitu-
cionaes. Como negar, po1·tanto, a situação anormal em que se debate o Es-
tado deMatto Grosso? Como uegar os factos narrados pelo Poder Executivo 
e as affirmações unanimes .da imprensa? 

A commoção intestina está, pois, perfeitamente desenhada. Irá mais 
longe ainda. 

Além do estado ele sitio, impõe-se a necessidade da intervenção do Go-
verno Federal. Diz a Constituição Federal, no art. 6. 0 , § 2. 0 , que o Governo 
Federal lJOderá intervir pal"a manter a fórma republicana jederatiCJa. Não 
só no nosso direito conslitucional, como no estrangeil'o, ha duas opiniões 
quanto á interpretação destas palavras - f'órma republicana - consagradas 
na nossa lei fundamental e hem assim nas de outros povos de institlúções 
poli ticas semelhantes. Uns apegam-se á leltra e dizem que só se viola a 
forma republicana quando é estabelecido um governo monarchico ; outros 
dão uma significação mai.s ampla, mais extensiva, de accõrdo com o espirito 
da civilização e da liberdade. 

O orador defende esta ultima opinião, pois, no seu entender, o funccio-
namento irregular das instituições, os governos de facto, as usurpações vio-
lentas, a avassalagem de uns poderes pelos outros, a suppressão das ga-
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rantias politicas e dos direitos individuaes affectam e destróem a fórma re-
publicana do governo. , 

Entre outros publicistas que poderia citar, recorda-se das palavras de 
Bartholomeu Mitre e de Avellaneda, no Parlamento Argentino. 

O primeiro dizia que na expressão - fórma republicana de gooerno -
estão comprehell;didas, além das instituições fundamentaes deste systema 

, politico, todos os direitos e garantias do homem e do cidadão. O segundo 
exclamava que, si para se considerar violada a fórma republicana de go-
verno é necessario que se constitua uma monarchia ou se levante um mo-
narcha, devia-se admittir, sem possibilidade de intervenção, a constituição 
de um despotismo, como o de Felippe 11, pois não foi diverso o que com o 

'nome de republica se estabeleceu no Paraguay, no tempo de Lopes e de 
Francia. 

O. orador pergunta : e entre nós poderemos admittir, no seio da federa-
ção de Estados adeantados, á face do mundo civilizado, g·overnos constituí-
dos á moda italiana da idade média, isto é, pelo systema do punhal e do 
homicídio? 

UM SR. DEPUTADO . - O recurso está no Poder Judiciaria. 
O SR. PAULINO DE SouzA. - O recurso judiciaria é para casos is olad~s. 

Quando. a situação é grave ; quando os criminosos são em grande numero; 
quando ha perigo ou imminencia de attentados e violações de direitos e per-
turbação da ordem, não basta a garantia judiciaria. 

E' necessária a 9::uantia politica e, no caso, a garantia politica adequada 
é a intervenção da união. A Constituição Federal, quando usou das expres-
sões interoir e forma republicana, usou de expressões muito latas; mas 
sem duvida a intervenção do legislador constituinte foi investir o Poder in-
cumbido de a executar de poderes sufficientes para occorrer a todos os 
casos occur_rentes <~ás n~cessidades politicas do momento. Quando o legis-
lador não póde prever to,das as hypotheses tem de usar de uma expressão 
geral e deixar ao executor da lei uma certa latitude, um maior ou menor 
arbítrio na applic.ação. 

Assim se acha o Poqer Legislativo em relação ao texto do art. 6. 0 da 
Constituição. Tem de lhe dar a mterpretação que, sem ferir o texto, é exigida 
pelas circumstancias imneriosas do mol.Jlento. Deste modo é que o direito 
escripto, immovel nos seus textos, sempre progride, adaptando-se ás cir-
cumstancias e ás necessidades mais differentes. A interpretação da Consti-
tuição americana tem-se adaptado a todas as phases por que, em um con-
stante progresso, tem pas~ado a vida política claquella nação ; no direito civil 
a interpretação do codigo civil francez e do corpo do direito romano cada 
dia apresenta aspectos novos de accõrdo com as idéas de cada época. E ' com 
este espirito que o orador entende que se deve executar o disposto no art. 6. 0 

da Constituição . . 
Affecta profundame.q.te a fórma republicana ele governo a falta de 

8'arantias que o triumpho da revolução creou em Matto Grosso; affecta pro-
tundamente a fórma republicana de governo o processo pelo qual o actual 
presidente se apossou dq governo. Apossou-se pela força, pela violencia, 
pela qual nenhum direito se póde adquirir, nem publico nem privaào, e, 
além disto, tendo contr11- si tremendas presumpções, quanto ao triste e 
tragico destino do presidente legitimo, o coronel Paes. 

As circumstancias eirf que se deu a morte deste, o facto de só elle ter 
perecido - elle, cuja terminação ou suppressão aproveitava ao seu successor 
- enchem de justas suspeitas a quem quer que medite sobre os factos que 
se desenrolaram em Coxi~Jó. Uma folha da tarde que tem defendido a revo-
lução de Matto Grosso, in,suspeita, portanto, formulou, no seu editorial de 
ante-hontem, a seguinte hypothese, como a mais provavel. Diz : 
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" O goDernador, derrotado, fugiu com alguns dos seus fieis . Os reDolu-
cionarios precisaDam prendel-o , obter delle a renuncia do seu cargo, nem era 
outro,.é claro, o seu intento. FugitiDo, sem ter passado_ o poder ao seu successor 
constitucional, elle seria a qualquer momento o depositaria da autoridade e 
cujos direitos faria valer, amparado como estaDa pelo Presidente da Repu-
blica, que ruia olhaDa a despezas e sacrificios para o manter. O coronel Paes, 
ao sentir-se perseguido, resistiria Diolentamente com os seus companheiros e 
na lucta perdeii a Dida. " 

Foi morto porque se precisava que elle renunciasse e elle naturalmente 
nfw o q.uiz fazer! Que horror ! 

Alem do modo illegitimo, violento e criminoso pelo qual se deu a suc-
cessâo governamental, accresce a falta de· garantias . 

Que garantias podem ter os vencidos ? Em que situação devem elles 
estar, quando o novo presidente leva a sua audacia a pôr a mão sobre 
ofliciaes do exercito brazileiro, conforme as communicações enviadas ao 
Ministro da Guerra pelo coronel Fontoura. E existe um governo republicano 
em Matto Grosso. No entender do orador, o texto constitucional é uma justa 
ponderação das circumstancias politicas em que se acha aquelle Estado, 
impondo, além do estado de sitio, a decretação da intervenção naquelle 
Estado. 

Pela Constituição de Matto Grosso, dever-se-ha pro<:eder a nova eleição 
para presidente. Convem que esta eleição seja presidida por um interventor, 
que entreg·ará o poder a quem fôr eleito, em condições de paz e de tran-
quillidade. 

Neste sentido, vae mandar á Mesa uma emenda substitutiva. Concluirá · 
dizendo que a sua attitude é determinada pela idéa que fórma da republica 
conservadora. Quando ouviu esta expressão dos labios do nobre leader da 
maioria, procurou comsigo mesmo formular com precisão o que seja essa 
fórma de governo e chegou a esta conclusão - que a republica conservadora 
exi./:$.e um g-overno forte, presti~iaclo, no seio de uma sociedade livre e tran-
quiua, onde existam todas as liberdades e a segurança de todas as garantias 
civis e politicas do cidadão. Não foi nessa concepção de republica que se 
inspirou a maioria da Commissão de Justiça, ao lavrar o seu parecer. 

A Republica, onde sem correclivo o poder é assaltado pela violencia e 
pelo crime; onde toda a autoridade sente-se abalada pelos processos tumul-
tuarios de governo; onde o cidadão vê o seu lar saqueado, a sua vida em 
risco; onde não ha garantias nem liberdades, :r;nas incertezas e perigos, póde 
ser a Republica ensanguentada dos tempos da revolução franceza, a Repu-
blica jacobina : a Republica conservadora, não! (Muito bem. O orador é 
muito cumprimentado.) 

yem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a 
segumte emenda. 

O Poder Executivo intervirá no Estado de Matto Grosso com o fim de 
garantir a ordem publica e restabelecer as garantias constitucionaes. 

Sala das Sessões, 12 de Julho de 1906. - Paulino 
Emenda. de Souza. 

O Sr. Presidente·. - Tendo o Sr. João Luiz 
Alves pedido a palavra e havendo outros oradores inscriptos antes de S. Ex., 
cabe-lhe a preferencia, como relator, que é, do parecer em discussão. (Pausa.) 

O Sr. · João Luiz Alves ( fallando da tribuna especial que se acha 
collocada no centro do recinto). - Relevar-me-ha a Camara dos Deputados, 
si venho occupar sua attenção em hora adeantada de nossa sessão, o que 
faço pela urgencia que o assumpto reclama, e perdoar-me-ha o me achar 
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nesta tribuna, o que não significa immodestia, si.não a necessidade de mais 
comínodamente poder me dirigir aos meus illustres collegas . ' 

Dos oradores que me precederam na tribuna apenas um, sem combater 
o alvitre suggerido pela maioria da Commissão de Justiça para solução do. 
caso politico de Matto Grosso, propoz uma solução que a mesma Commissão 
estudou e rejeitou, ~al o da intervenção do Poder Executivo nos negocios 
peculiares daquelle Estado. 

A par dessa, o voto vencido do meu honrado collega e amigo, cuja com-
petencia de jurista sempre acatei, propõe tambem á Camara outra previ-
dencia que a mesma Commissão estudou e examinou, concluindo pela sua 
rejeição, qual a da decretação do estado de sitio no Estado de Matto Grosso. 

Pedirtdo a palavra, sem que houvesse propriamente uma refutação dos 
fundamentos do parecer da maioria da 'Commissão, eu o faço para adeantar 
o debate, expondo perante a Camara as razões constantes do parecer, 
desviando considerações contrarias, porventura feitas pelos oradores que 
me precederam. 

O aspecto moral da questão já foi devidamente julgado pela Commissão 
de Constituição, Legislação e Justiça, que não póde approvar e não approva, 
composta, como é, de republicanos conservadores, processos revolucionarios 
para posse de poder. (Apoiados.) 

O aspecto politico, aquelle que entende com a vida intima da Federação, 
é que ella teve de encarar com a maxima calma, com a maior isenção de 
auimo, pondo os·seus membros de parte os seus sentimentos de humani-
dade, para só trazer a esta Camara a sua opinião ele constitucion.alistas . 
(Apoiados.) E , confesso a V. Ex., Sr. Presidente, obscuro relator do parecer 
em debate (nâo apoiados), que a minha alma de republicano, que defende, 
como cousa sagrada, a Constituição de 24 de Fevereiro, confesso que a 
minha alma de republicano sentiu-se satisfeita por achar, dentro da norma-
lidade funccional do regifnen, nos termos da m esma Constituição, a mais 
bella das resoluções para o caso político em debate. 

Com eff'eito, no longin,quo e infelicitado Estado de Matto Grosso , deu-se 
uma revolução -política. 

O facto da successão do poder consummou-se. 
Si essa successão constitue um crime punido pelas nossas leis, esse 

crime não póde ser julgado nem pelo Poder Legislativo da Republica, nem 
pelo seu Poder Executivo. 

VozEs. - Muito bem. 
O Sn. Jo.fo Lmz ALVES. - Poderes sobre os quaes influem as paixões 

políticas não teriam .a serenidade de animo preciso para julgar e decidir da 
responsabilidade dos revolucionarios, quando, porventura, a lei organica da 
Republica lhes tivesse d aqo semelhante competencia, que não deu. 

Conceder o estado de sitio, pura e simplesmente como propõe o meu 
illustrado collega, que foi voto vencido no seio da Commissão , não se me 
afigura providencia efficaz, de resultados pratices, sufficienies para o fim 
que teve em vista a mensagem do honrado Sr. Presidente da Republica. 

Conceder o estado de sitio por 60 dias é apenas manter durante 60 dias 
suspensas as ll'arantias constitucionaes no Estado de l\'fatto Grosso, sem 
alteração da situação mo:ral e política daquelle Est ado, findos os 60 dias. 
(Apoiados .) · 

Conceder o estado de ~itio, sem outra providencia, é manter no Governo 
o vice-presidente que alli está governando. ~ · 
. O SR. CARLOS PEIXOTO FILHO. - Sem d uvida alguma ; elle não fica por 
isto deposto. 

O SR. JoÃo Lurz ALVES. - Sim, Sr. Presidente, porque o es tado de sitio 
não importa intervenção nos negocios peculiares do Estado; o estacl.o de sitio 
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nã.o dá ao P1·esidente da Republica competencia para destituir o vice-presi-
dente alli em exercicio. 

Si assim é, a que vem ó estado de sitio pura e simplesmente, sem a 
intervenção ? 

Suspender as garantias constitucion.ae.s por 60 dias, naquelle Estado, 
para que, quando restrictos são os .termos dessa suspensão, pelo art. 80 da 
Constituição? (Pausa prolongada.) 

Eu acredito, pelo silencio da Camara, que nenhuma opinião se oppõe á 
affirmativa de que o estado de sitio decretado para uiUa parte do territorio 
nacional, sem declaração da intervenção , não importa em intervenção nos 
negocio.e: peculiares do Estado a que elle se applicar. 

Citarei os precedeu tes da vida da Republica, citarei o estado de sitio 
decretado para o Estado do Rit> de Janeiro, sem perturbação do governo 
local, o estado de sitio em São Paulo, sem perturbação tamhem do governo 
local, etc. -

Portanto, a verdade é que o estado de sitio pura e simplesmente não 
resolve a questão, e isto mesmo affirma a Commissão em uma phrase .syn-
Lhelica, quando diz que passava para ponto secundario a questão de estado 
de sitio, porque tinha que preliminarmente estudar a questão da constitu-
cionalidade da intervenção do Poder Federal nos negocios de Malto Grosso. 

Esse o ponto capital do deb ate, essa a questão que tem de ser prelimi-
narmente resolvida, e r esolvida, não pelos impulsos dos sentimentos políticos 
ou humanos que possam, neste momento, aninhar-se nos nossos corações, 
mas resolvida com a calma fria de representantes da nação que, resolvendo 
questões como esta, não o fazem sómente para o presente, sinão tambem 
para o futuro, fumando o interpretação do texto constitucional. (Apoiados .) 

Cioso, Sr. Presidente, como os que mais o são nesta Casa (e desde que 
nella tive a honra de entrar, sempre assim me manifestei) da autonomia dos 
Estados dentro dos preceitos da Constituição Federal, é sempre com o mais 
escrupuloso cuidado que, dado um caso como este, o meu espírito se applica 
ao exame d.a possibilidade da intervenção do poder central na vida intima 
dos Estados. 

O nobre Deputado que me precedeu na trihuna, permitta-me o meu 
illustre amigo representante de Pernambuco que o diga, foi mais logico, 
propondo a intervenção do Governo _Federal nos negocios pecuHares ao 
Estado de Matto Grosso; S. Ex., porem, procurou fundamentar a compe-
tencia dessa intervenção no § 2 . 0 do art. 6. 0 da Constituição, que é aquelle 
que diz que a intervenção é admissível " para manter a fórma republicana 
federativa " . 

Esse é, portanto , o unico ponto de debate, uuico a ferir : está violada a 
fórrna republicana federativa no Estado de Mattó Grosso? 

O SR. PEDRO MoACYR. - Permitte um aparte? E' o muco ponto em 
questão, conforme o criterio do nobre Deputado . 

O SR. JoÃo Luiz ALVES. - Estou respondendo a quem fallou; não posso 
prever objecções ainda não feitas. 

O SR. PEnno MoACYR. - E' que V. Ex. diz que este é o criterio geral, 
não? 

Ora, já foi aqui sustentada outra opinião , pelo simples facto da apre-
sentação do projecto, dizendo que deverá haver a intervenção, sem· detalhar, 
sem concretizar o modo de ser da mesma, nem designar qual o paragraph< 
do arL 6. 0 em que se funda. · 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. - Então V . Ex. me obriga a entrar no exam 
d~~sa cpiestã?. Eu esp~rava que outros oradores viessem sustentar a p_ossi;-
h1hdade da rntervençao baseada nos outros casos, para responder. Farei, 



porém, uma .li~eira ~~;i:these dos casos elo art. 6. 0
; para ficar desde logo 

expressa a mmna oprmao. 
O &_r. 0 estabelece a intervenção em caso de guerra externa ou de invasão 

de um Jj;stado, em outro; esta hypothese está fóra de combate. 
O § 3. 0 - deixo o 2.º para o fim - dispõe que a intervenção se dará 

mediante requisição dos governos dos Estados. Houve requisição do presi-
dente de Malto Grosso, coronel Antonio Paes de Barros ; m01·to elle, tendo 
assumido o governo outro cidadão, cessou a requisição, porque desap~a
receu a pessoa que a tinha feito. E tanto cessou a requisição, que o Sr. l re-
sidente da Repul)lica não se jul~ou autorizado a intervir nos negocios de 
Matto Grosso: veiu solicitar providencias ao Congresso. Logo, não é o caso 
elo § 3. 0 • 

O § 4. 0 dispõe que a intervenção se dará para a execução elas leis e sen-
tenças fecleraes. Que leis e sentenças federaes estão sendo em Matto Grosso 
illexecútadas, ou antes, que opposição está sendo feita alli á execução de 
leis e sentenças federaes? Está ióra de combate o § 4. 0 • 

Ficamos, portanto, no ponto unico susceptivel de debate : o § 2 .0 do 
art. 6. 0 da Constituição. (Muito bem.) 

Diz-se que poderá o Governo Federal intervir para manter a fórma repu-
blicana federativa. 

O meu nobre collega, com a competencia que todos lhe reconhecem, 
não precisava recorrer á opinião dos puhlicistas que citou, porque a sua 
autoridade de constitucionalista é por todos acatada ... 

O SR. PAULINO DE SouzA. - E' bondade de V. Ex. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES. - ... mas preciso dizer que S. Ex. não demons-

trou que a fórma republicana federativa está violada no Estado de Matto 
Grosso . Está vigente a Constfüúção do Estado de Matto Grosso, votada por 
seus legitimos representantes nos termos da Constituição Federal, que 
outorgou a esses represental(tes competencia para orga:riizar o Estado. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Não apoiado. 
O Sn. JoÃo LUIZ ALVES. - Eu continúo. Sei onde vae a contestação 

de V. Ex. 
Está vigente no Estado de Matto Grosso a Constituição votada pelos 

respectivos representantes ; está no exercicio do cargo de presidente do 
Estado o cidadão eleito pelp povo de Matto Grosso para suhstiluir o presi-
dente em caso de morte ou 11enuncia ... 

O Sn. SERZEDELLO CoRfillA. - E J)óde accrescentar que está funccio-
nando a assembléa legislaliva do Esta o. 

O Sn. JoÃo LUIZ ALVES. - Eu ia" lá ... está funccionanclo a asscmbléa 
legislativa do Estado, conforme communicação hoje lida na Mesa. 

E' o vice-presidente um criminoso? E' cumplice na revolução? E' um 
mandante, culpado ele assas&inato, que ainda não se provou'? 

Quem o julga? Quem affirma que elle é criminoso de revolução, é um 
cumplice de assassinato'? 

O SR. BARBOSA LThIA. - De revolução, elle; de assassinato n:iuguem o 
pócle fazer, porque poderia commetter uma injustiça. 

O SR. PEDRO. MoAcYn. - De revolução, elle ; evidentemente, não ha 
duvida. (H.a outros apartes .) 

. O Sn. JoÃo LUIZ ALVES. - Quem affirma? Elle. Quem afllrma? Elle, 
dizem os nobros Deputados; mas, somos, porventura, tribunal judiciario , 
para receber e julgar a confh;são do réo e condeiqnal-o po~· esse crime, ou 
estão subsistindo as normas constitucionaes e a discriminação de compe-
tencia dos poderes políticos? (Trocam-se muitos apartes.) 
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O que não quero é que discutamos a responsabilidade do vice-presidente 
em exercicio, porque não temos competencia para condemn!tl-o. 

O Sn. PEDRO MoACYR. - A Gamara é trib1mal politico. (Trocam-se Parias 
outros apartes.) 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES. - Adrnittamos que elle é um cumplice na revo-
lução. Eu, Sr. Presidente, que já tenho visto fazer-se tantas vezes a apologia 
ela revolução dentTo deste recinto, posso perguntar, vencedores, e natural-
mente vencedores porque contavam côm a maioria do povo, que apoiava a 
revolução - onde existe o crime? 

O SR. IYI.<1.:LAQUIAS GONÇALVES E OUTROS S.ns. DEPUTADOS dão apartes . 
O SR. JoÃo Lmz ALyEs. - Não serei eu, Sr. Presidente, quem sustente 

jamais semelhante doutrina. · 
Repuhlica,no conservador, sim, não acceito as revoluções , nem mesmo 

como factos consummaclos, cleante da ordem constitucional estabelecida 
pela Constituição de 24 de Fevereiro . 

UM SR. DEPU'rADo. - · Mas acceita as consequencias da revolução . 
o SR. Ailmmco vVERNECIC. - Mas, dado que o presidente seja um 

tyranno, qual o remedio na Constituição? 
O Sn. JoÃo Lmz ALVES. - Não vejo remedio na Constituição ... 
O Sn. PEDRO MoACYR. - E' a fallencia da Constituição. 
O Sn. JoÃo Lurz ALVES. -Não vejo remedia na Constituição sinão o da 

periodicidade do poder publico e o da responsabilidade penal do tyranno . 
UM Sn. DEPUTADO. - Promovida perante quem? 
O SR. JoÃo Lurz ALvEs. - Perante' o poder que for competente e, si a 

tyrannia existe, ahi sim, estará violada a f'órma republicana e será o caso 
de intervenção federal. (Trocam-se innumeros apartes. Soam os tympanos.) 

O SR. AMEruco WERNEcrc. - Acho perfeitamente leO'it.ima a revolução 
de Matto Grosso, estou convencido da sua legitimidade. (Apartes.) 

O Sn. Jo.~o LUIZ ALvEs. - Sr. Presidente, eu continuo a sustentar ... 
(NoCJos apartes interrompem o orador .) 

O SR. JoZ..o Lmz ALVES. - Sr. Presidente, acceiLando as opiniões de 
todos os meus collegas sobre esta these - " si a revolução é ou não um 
direito '" peço licença para sustentar ... (Apartes.) 

O Sn. CARLOS PEIXO'l'O FILHO. - Si se referem a mim, declaro que 
estou prompto a discutir o meu conservantismo á hora em que quizerem. 

O Snc PEDno . MoACYR. - Perdão; o nobre Deputado que está com a 
palavra baseou todas as suas premissas neste postulado . (Trocam-se 
apartes entre os Srs. Pedro Moacyr e Carlos Peixoto. O Sr. Presidente, 
fazendo soar os tympa:ws, reclama attenção.) 

O SR. Jo.\.o Lmz ALVES. - Posso continuar? (Risos.) ConLinüo, Sr. Presi-
dente, dizendo que acato a opinião 9,e meus collegas que sustentam ou 
negam o direito da revolução, mas affiemando, entretanto, qL1e não sou apo-
logista desse direiLo. (Apoiados; muito bem.) 

O SR. MENEZES Dona. - Mesmo a de 15 de No\•embro? 
'o SR. JoÃo LUIZ ALVEs . -- Perdoe-me1 estou na Republica constituida. 
O Sn. MENEZES DonrA. _:_Mas por effeito da revolução . (Apartas.) 
O Sn. PEDRO MoACYR. - Estamos aqui por outras revoluções. Ha pouco 

foi discutida a revolução de 23 ele Novembro. 
O SR. SIMÕES LOPES. - E. V. Ex. concorreu para ,ella. 
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O SR. PEDRO MoACYR. - A historia do regipien é a das revoluções. 

(Apartes.) 
O SR. Jo--io Luiz ALVES. -- Estou quasi a dizer, para deitar agua na 

fervura de uma questão bysantina que não vem ao caso, qual a do direito 
de revolução, que acceito o que melhor entenderem os meus collegas, afim 
de proseguil· ... 

O Sn. JAMES DARCY. - E seria umlcxpedienLe de muito cspil'ito. 
O Sn. JoÃo Luiz ALvEs. - Mas, si me permittcm continuar, eu dil'ei 

que ::;ou contrario a revoluções no rcgimen republicano instituido, porque a 
solução se encontra na periodicidade da successão elos governos e na sua 
responsabilidade. (Apoiados.) 

Não comprehendo que um povo organizado poliLicamente seja maioria e 
não possa fazer se valer pelos processos constitucionaes. 

O SR. MENEZES DoRIA. - Infelizmente no Brazil não tem sido assim. 
O SR. VVENCESLAU EscoB.rn. - Dcsg·raçadamente esta é a verdade. 
O SR. JoÃo Luiz Ar.vEs. - Dizia, porém, Sr. Presidente, que a fórma 

republicana federativa não está violada cm Matto Grosso, porque está alli 
vigente a sua constiLuição politica; porque está alli funccionanclo o poder 
c.·ecuLivo, dirigido pelo cidadão legitimamente eleito, conjunctamente Com 
o que morreu, sendo, por consequencia, seu successor legal, constitucional; 
p01·que está alli funccionando a r espectiva assembléa legislativa e o respe-
ctivo poder judiciaria. , 

Declarar o Poder Legislativo ela Republica, ou _Permittir que o declare o 
Poder Executivo, que o cidadão que alli está substituindo, em face da Cons-
tituição do Estado, e em virtude de eleição, o presidente que morreu, deve 
ser de. pojado do poder, é fazer obra ele revolucionarios, usando de uma 
competencin. que a Constituição não nos deu. 

Porventura, ha algu~~ texto da Constituição Federal que nos permitta 
declararmos, por lei, que o cidadão A, investido das fllllcções de presidente 
do Estado, como successor legal e em virtude de eleição popular, é um cri-
minoso ? (Pausa.) 

Pois bem : a interverwão só se justificaria para arredal-o do poder, e 
fazer isto sem um prévio julgamento do poder competente é decretar que elle 
é um criiuinoso. 

Si, por acaso, a hypo,,these fosse a de um revolucionaria que assumisse 
o govemo do Estado sem representar pela eleição a miniina parcella do po-
der publico, seria discutiyel a violação da forma republicana federativa no 
Estado de Matto Grosso . 

.Mas, alli o que ha é ll1101malidade constiLucional e legal do g~erno. 
O SR. MALAQUIAS GQNÇALVES. - Mas immoral. 
O SR. JoÃo LUIZ ALyEs. - Acceito o aparte de V. Ex.; mas, si ella é 

humoral, a Constituição Federal não nos deu a faculdade de reprimil-a. 
O SR. JAMES DARCY. - Nem nós temos codigos de moral. 
O Sa. WENCESLAU EscoBAR. - Mas não estamos aqui para apoiar iin-

moralidades. 
O Sn. MENEZES DoRrA - E a illustre Commissão considerou o lado 

moral da questão. 
O Sn. JoÃo LUIZ ALVES. - Sr. Presidente, a successão do governo em 

Matto Grosso se fez dentrp da norma legal e constitucional daquelle Estado, 
pelo r. 0 vice-presidente eleito. 

Em que, portanto, a fórma republicana federativa está alli violada? Em 
que? 

No facto de ser elle cqnnivente com uma revolução? 
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Quem é o competente para affirmal- o ? 
Si o fizermos, quasi que obrigamos o Poder Judiciario a confirmar o 

nosso çeridictum. 
Mas, si o declararmos ci'iminoso e depois elle for ás justiças ordinarias 

(porque terá de ir em qualquer bypothese) e eslas o absolverem, teremos o 
Poder Legislativo collocado em insustentavel situação. 

Sim, senhores, porque vós, que quereis o estado de sitio e que d,esejaes 
a intervenção, não podeis pretender que a situação se normalize exclusiva-
mente com a retirada do presidente revolucionaria do poder; é indispensavel 
que elle seja punido, e punido de accõrdo com as leis da Republica. 

Si prejulgarmos - e é um prejulgamento mandar retiral-o do poder -
deslocarp.os a competencia, e ou exercemos pressão sobre o Poder Juilieia-
rio, ou veremos que, no caso de ser elle absolvido, a nossa acção não foi 
constitucional, nem regular, e teremos sido nós os revolucionarias. (Apoiados .) 

O Sn. WENCESLAU EscoBAR. - O caso é de amnistia. 
O Sn. Jo.fo Lrnz Ar,vEs. - O caso não é de amnistia, o caso é de 

punição; e por isso é que eu disse, Sr. Presidente, ao iniciar a minha pallida 
oração~ tão entrcc;or~a?-a de apartes, que me desvanecem, mas perturbam o 
curso cto meu rac10c~n10 .. . 

O SR. PEnno MoACYTl. - Sempre brilhantemente conduzido. 
O SR. MENEZES DomA. - V. Ex. tem muito talento. (Apoiados.) 
O Sn . JoÃo Lurz ALVES. - Muito agradecido . 
E' por isso que eu dizia, ao iniciar a defesa do parecer, que o meu cora-

ção de republicano sente-se jubiloso de encontrar urna solução para o caso 
na normalidade cous litucional do regimen. 

Consummou-se o facto revolucionario pela posse do poder pelo presidente 
que se diz, ou antes, que afílrmam os meus collegas, é cumplice da revo-
lução. 

Temos, portanto, no Estado de Matto Grosso, ao lado da successão legal 
e constitucional, um ouLro facto poliLico a averiguar : a responsabilidade 
daquelles que intervieram em um movimento punido pelo Codigo Penal. 

A lei penal tem de ser executada em toda a Repul)lica, alcanc:a aos 
grandes e aos pequenos, aos fracos e aos poderosos. Para executal-a, no caso 
occurrente, de quem a competencia ? 

Trata-se de um crime politico, e os cl'imes politicos, e:c-vi do art. 60 lel-
tra 1 da Constituição Federal incidem soh a alçada do Poder J udiciario da 
União, poder politico tão soberano, tão autonoruo como o Poder Legislativo 
e o Poder Executivo. (Apoiados; muito bem.) 

A Constituição não limita, quando se refere a crimes politfoos, não res-
. tringe a competencia do Poder Judiciario Federal aos crimes politicos contra 
as autoridades federaes. 

O notavel commentador João Barbalho, combatendo a jurisprudencia 
em contral'io, faz ver que essa jurisprudencia não é a mais consentanea com 
o espirita da Constituição. 

O Sn. PEDRO MoACYll. - Aliás confirmada em muitos accórdãos . 
O SR. JoÃo Luiz ALVES. - Perfeitamente;chegarei lá. 
Faz ver que essa jurisprudencia não é a mais consentanea com o espirito 

ela Constituição Federal, sendo de notar que é justamente nos crimes com-
mettidos pelas revoluções estaduaes que é mais conveniente entregar-se o 
julgamento á justiça federal, despida das suspeições ou dependencias da 
magistratura local. 

Esta doutrina, Sr. Presidente, me parece perfeitamente pura em face do 
texto constitucional. 
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Contra ella, porém, observou o meu illustre collega, alg·uns accordãos 
existem ... 

O SR. PEDRO MoACYER. - E leis dos Estados. 
O SR. JoÃo Lmz Ar.vEs. - ... mandando entreg·ar o julgamento aos tri-

bunaes locaes. 
Mas não, Sr. Presidente, na hypothese de Matto Grosso;· não, porque 

para esta existe texto expresso de lei que tem sido cumprida pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Refiro-me á lei n. 221, de 1894. (Apoiados.) 
Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, como .sabe toda a Camara, o fallecidu 

presidente de i\fatto Grosso solicitou, nos termos da Constituição, o auxilio 
do poder federal contra a revolução, e o honrado Sr. Presidente da Republica, 
ainda dentro dos termos constitucionaes, entendeu de seu dever prestar-lhe 
esse auxilio. -

Não só a força que já se achava estacionada em Matto Grosso foi posta 
ao serviço da ordem instituída, como uma expedição militar foi daqui 
enviada para aquelle Estado. 

Quero dizer - houve nos successos de Matto Grosso a intervenção ar-
mada do poder federal, ex-Pi do art . 6.0 § 3. 0 da Constituição. 

Diz a lei n. 221, art. 83, que a jurisdicção da justiça federal nos crimes 
políticos contra autoridades estaduaes se dará - desde que taes crimes se-
jam causa ou consequencia de factos que determinem a intervenção armada 
federal. 

Per&'unto : não é precisamente o caso de Matto Grosso ? 
E' claro, pois, que a competencia para o processo e julgamento é da 

justiça federal, ex-Pi do art. 83 ela lei n. 22I. 
Não só, Sr. Presidente, o espirita e o texto ela Constituição, embora 

alguns julgados em contrarfo que ainda não constituiram jurisprudenci~ ... 
O Sa. PEDRO MoACYR. - Julgados baseados sobre a interpretação 

deste proprio artigo. . 
O SR. JoÃo Lurz ALvE::;. - Perfeitamente; mas em casos em que não 

houve intervenção armada çlo poder federal. 
A hypothese actual é differente. Neste caso apropria lei que restringiu a 

competencia (que a Constituição não restringe) dá competencia ao Poder 
Judiciaria Federal. 

Assim, pois, Sr. Presidente, tenho como firmes estas proposições : 
Ha crime a punir. A ju~tiça competente para punil-o é a justiça federal. 
Esta, como poder político autonomo, independente e har-monico com os 

outros da Republica é que vae intervir, graças á sabedoria do leg·islador 
constituinte, nos negocios do Estado de Matto Grosso, não com as paixões 
~o~siveis da .i;ossa geração rolit~ca, mas com a calma, imparcialidade e rec-
tidao da magistratura no cumprunento dos seus elevados deveres. 

Si, porventura; os revo~ucionarios ele Matto Grosso se oppuzerem ás 
diligencias processuaes reCilferidas pelo orgão do Ministerio Publico Federal 
e determinadas pelos magistra,dos federaes, então sim, Sr. Presidente, serei 
n primeiro a appln.udir o ho:µrado Sr. Presidente da Republica, si conceder 
auxilio á magistratura para a execução de suas sentenças e de · suas deter-
minações, ex-Pi do art. 6. 0 , § 4. 0 , da Constituição Federal. 

UM SR. DEPUTADO. - Dá um aparte. 
O Sn. JoÃo Luiz ALVES. - V. Ex. faz uma injustiça á magistratura do 

nosso pniz. 
De maneira que, Sr. Presjclente, quem dirime o contlicto de Matto Grosso 

ainda é a União Braiileira, 11ão pelo seu Poder Executivo, não por uma de· 
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terminação do seu Poder Legislativo, mas pela acção imparcial do seu Poder 
Judiciario . 

E' ainda a União Brazileira que resolve o caso politico de Matto Grosso; 
é a União Brazileira que, o resolvendo dentro da normalidade constitucio-
nal do regimen, affirma a sabedoria do legislador constituinte e ao mesmo 
tempo assegura a indissolubilidade dos laços da federação (muito bem) in-
dissolu])ilidade. q~e _só poderá perru?-rie~er . pela observa~ão dos preceitos 'car-
deaes da Constllmçao Federal, que mstitmu a autonorma dos Estados, cir-
cumscrevendo a acção do poder geral, afim de que aquella autonomia não 
possa ser violada, e, em caso como este, mlúto sabiamente confiou a deci-
são, não ás paixões politicas, mas á calma do Poder Judiciario . 

Nem, como disse, haveria perigo de uma possivel r esistencia, porque 
seria o caso da intervenção do Governo Federal, por solicitação mesmo do 
Poder Judiciario. 

Demais, Sr. Presidente, o representante do Poder Executivo junto do 
Poder Judiciario é orgão da sua immediata confiança : é o ministerio 
publico. · 

Elle tem competencia para determinar que se instaurem as diligencias 
legaes, necessarias para apurar as responsabilidades dos que se envolve-
ram nos successos de Matto Grosso. 

Faça-o o nobre Sr. Pre:sidente da Republica, que encontrará todos os 
meus applausos. O procurador seccional da Republica cumpra o seu dever, 
promovendo perante ajustiça federal a responsabilidade dos culpados e pro-
cure -o auxilio ela força publica armada, si as decisões do Poder Judiciado 
não puderem ser campridas de outro modo. 

E assim, sem a medida violenta do Estado de sitio (apoiados geraes), 
sem a medida perigosíssima da intervenção, porque fere fundo o coração da 
federação (apoiados), pela solução mais bella que o regimen republicano 
póde offerecer, Cfl!al a de confiar na sua magistratura, guarda da lei e do · 
direito, e assim, Sr. Presidente, na normalidade funccional de nossas insti-
tuições , o Poder Judiciario terá dito a ultima palavra sobre os graves suc-
cessos de Matto Grosso e passarão as paixões do tempo . 

Estou certo de que, approvada esta solução pela Camara, os que vie-
rem. depois de nós bem dirão os que a provocaram, por terem aftirmado 
mais uma vez que dentro da Constituição de 24 de Fevereiro ha solução 
para os nossos problemas politicos. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem. O orador é PiPamente cumprimen-
tado e abraçado por muitos Srs. Deputados.) · 

O Sr. Barbosa Lima (1) . - Sr. Presidente, posso affirmar aos meus 
concidadãos que em debate nenhum entrei jamais de animo tão sincera-
mente desprevenido, tão profundamente desapàixonado quanto entro neste, 
que abriu o parecer da Commissão de Legislação e Justiça, formulado 
sobre o caso político - chronico de Matto G;osso. 

Acredito que, attentos os precedentes desse deploravel caso político, a 
hora presente é verdadeiramente climaterica para os destinos de Constituição 
de 24de Fevereiro. Ou nós assentamos ou nós affirmamos, no exercício de 
uma. das nossas prerogativas, que esse .estatuto basico tem a elasticidade 
necessariapara acudir ás hypotheses extremas como aquella que se tem r ei-
teradas vezes produzido no longinquo Estado de Matto Grosso, ou todos 
quantos descreem da sabedoria desse estatuto político e an ceiam pel.a sua 
revisão, em p arte ou em globo, terão assignalado, no dia de hoje, a primeira 

(r) Este discurso não foi r evis to pelo orador. 
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de suas victorias, implicitamente contida na impotencia em que acaso- che-
guemos, manifesla ou disfarçada, pela votação das conclusões da maioria, 
no parecer em debate. 

Profundamente commovido e, como a Camara inteira, e como o paiz, 
justamente indignado com os factos transmittidos p~r telegram~as officiaes, 
por telegrammas particulares, como tendo occorr1do na ultima hora da 
jornada _ revolucionaria de Matto Grosso, eu estive coherenteruente com-
migo mesmo, de inteiro accôrdo com todo o meu passado politico, eu estive 
immediata.mente, por um movimento verdadeiramente impulsivo, nascid,o 
da consciencia que é substra.cto do melhor do coração de cada qual, ou 
estive, desde a primeira hora, com aquelles que revelaram a mais santa 
das impaciencias para que o poder central acudisse, quanto antes, a pôr 
cobro naquelle boqueirão monstruoso, por onde se fazem estas sangrias 
que, pouco a pouco, vão reduzindo á maior miscria vegetativa, a maior 
incapacidade physiologica, um vasto organismo brazileiro. Refiro-me ao. 
caso chronico do espirito caudilhista, encartado no Estado de Matto Grosso. 

Fui elos que não pudel'am sopitar o mais le0 itimo impulso de indi&"na-
ção, vendo que mão verdad0 iramente sacrilega buscava enxertar em tmta 
vermelha, nos textos da lei local do Estado federado de Matto Grosso, 
como um mandamento de nova especie sinistra e aziaga, a substituição do 
chefe do Estado, daqnelle que caracterizava aos olhos de tanta gente en-
Lhusias ta ele autonomia, essa mesma autonomia, a substituição pelos pro-
cessos dos quaes eu nada mais clil'ei de. eloquente, de sug,S'estivo, d<') em-
polgante, capaz de delerrninar· as mais legitimas apprehensoes sobre o dia 
de amanhã, cl9 que o disse a honrada Comroissão de Justiça, referindo-se 
não a um episo.dio das revoluções , não a um incidente das batalhas, não 
ao a.caso das balas que sibilam de füeir~ contra fileira, matando casual-
mente este ou aquelle que dá em holocausto sua vida pelas suas convi-
cções. 1 

Não; a honrada Commissão náo poupou, náo economizou epithetos elo-
cruentes com que stigmatizasse, com que proíligasse, com que verberasse, 
com que 1lagella.sse o que ella tão razoavelmente, tão judiciosamente, tão 
ponderadamente chamou - o que está na conscie'ncia publica, o que está 
no sentimento nacional, o que paira hoje como uma convicção no recesso 
de cada espirita, que se fo~·ma elas cousas de Matto Grosso, aquillo c1ue não 
é uma affirmação apa.ixolllj.cla, de um partidarismo aggressivo , aquillo que 
está na opinião da propria Com.missão ele Constituição, Legislação e Jus-
tiça, acceito como uma veJ.1dacle digna da maior ponderação, da meditação a 
mais amargurada, aquillo que clla chamou, aquillo que ella denonünou, 
escolhendo termos, sabendo o que dizia (e tenho feito assim justiça ao alto 
descorLinio, ao talento incomparavel, ao patriotismo sem jaça do digno re-
lator do parecer), aquillo que ella chamou - a tragedia sanguinolenta de 
Caxipó, aquillo que ella destacou do conjm1cto de toda a campanha de 
Matto Grosso, para frizar, para sublinhar, como sendo alguma cousa de 
teratologicamep.te euxertad(I. da alma da revolução popular. 

E aqui tenho evidencia\io o quanto sou insuspeito em relação ás diver-
sas facções que se degladiafll no Estado de Matto Grosso. 

Aquella revolução que eu não condemnaria, da qual eu não maldizia 
porque ella é urna cons·eqlfencia, ella. é um prenuncio, ella vale por um 
aviso que dobra aos nossos ouvidos, pelos mortos de mil e uma revoluções 
que se lhe hão de succeder (apoiados), emq;uanto a acção dos poderes coor-
denados pela Constituição Çle 24 de Fevereiro, sob a fórma tricho-ternica de 
Legislativo Executivo e J udiciario, se debater na impotencia de quem se limita 
a sepultar os mortos e a ~andar dizer missas pelos que pereceram no 
exercicio das funcções de autoridades do Estauo. · 

VozEs. - Muito bem. 
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O Sa. BARBOSA LIMA. Essa é a licção que nos ficou! 
Que bella licção ! 
Que promissora mésse, que fecunda safra de ensinamentos exegeticos 

para esta formosa Constituição, aquella que nós andamos a colher no scena-
rio agitado da actividade partiaaria ! Hontem, sob a fórma, do poder que 
silencia, que applaude pela inercia, que toma cumplice pela indifferença, 
que fecha os olhos porque está com o coração envenenado pelo partida· 
rismo, porque vê com as lunetas do espírito de seita; 'fecha os olhos, silen-
cia sobre as façanhas da " Legião Campos Salles » guarda-se na sabedoria 
de sua previsão, no descortino de sua capacidade de estadista; guarda- rn 
para - não direi referendar, não direi subscrever, mas direi sómente -
registrar, tomar por termo as novas proezas da novíssima legião, os resul-
tados da acção constiLucional do " Exercito Libertador 11 (riso) que vae 
abrir a successão legal para o advento do substituto do governador regional 
de um dos tres que foram escolhidos pelo eleitorado para se sentar na 
cadeira vaga do governador, eleito com elles - mas na cadeira vaga por que 
J'órma? 

Todas as fórmas por que podem vagar cadeiras dessas merecem a quali-
ficação de :l'órmas legaes , minisLrem legitimidade ao detentor do poder, 
todas? 

E' legal, é constitucional, é r egular, é normal, eslá na lettra ou no 
espil'ito da Constituição de Matto Grosso, consoante á Constituição Federal, 
parament law, que a successão se precipite, que o iwportuno, que o incapaz, 
que o despota, seja afastado, como um processo regular, pelo punhal do 
sicario, pelo tiro episodico de Coxipó, pelo sacrificio de uma casualidade ma-
cabramente burlesca, qual é aquella que descreve a mensagem do Chefe 
de Estado, qual a descrevem todos os outros documentos, converg·entes, 
a de uma escolta que perseguia o presidente, vencido na capital, não ven-
cido no Estado, e que acaso se acolhia ' ás forças federaes, constitucional-
mente mandadas em seu auxilio, casualidade que foi providencialmente -
ba uma providencia para a successão partidaria e a impaciencia política 1 -
foi providencialmente, no g-rupo, no pequeno grupo dos que se reti ra-
vam, buscar, unica e exclusivamente, pelas costas, o governador que 
objectivamente ainda era um obstaculo pela possibilidade physiologica de 
se sentar em uma cadeira, vaga legalmente por essa fórma, para que ahi se 
sentasse alguem que fechasse o cyclo das revoluções e instituisse essa nova 
phase, com seu novo feitio peculiar da novíssima legalidade, ninho mons-
1:ruoso e viperino de onde hão de sahir as mais tristes, as mais deploraveis 
intuições para o espírito de caudilhagem, e para o domínio elo p al'tídarismo, 
que assim nos esphacela, nos exbaure, nos desmoraliza; --- é legal, é moral 
isso? 

Os precedentes invocados com a ·precipitação que o momento nos 
impunha, uma vez que fallavamos pela ordem, naquella jornada de um 
desses dias passados, os precedentes firmados pelos florianistas, firmados 
pelos fanaticos da autoridade, por aquelles que a,:voraram como uma ban-
deira q:ue se não deixa, por fórma alguma na vida política do nosso paiz, os 
floriarustas, quantos acompanharam esta feição política, que tão legitima-
mente se crystallizou nesta expressão, teem votado nesta Casa uma e muitas 
vezes com immediata interrupção ela ordem do dia, essa providencia ele que 
a Constituição cogita e que, na hora presente, causa tanto alarma aos amigos 
da autonomia local em lVIatto Grosso, teem votado o estado de sitio. 

Como teem votado e Estado de sitio? Para quem tflem votado o estado 
de sitio? Quando teem votado o esLado de sitio 'f Para que fim teem votado 
o estado de sitio ? 

Teem-no votado. Não me recordo de que se tenha manifestado esta 
assembléa nos tres ou quatro ultimos mezes dos períodos presidencias ; mas 



112 

em quadras varias que não importa recordar, de diversos periodos presiden-
ciaes, tem-se votado o estado de sitio: primeiro, em virtude de mensagem 
do Chefe do Estado, na maioria dos casos nem siquer solicitando-o expres-
samente, declarando-o de modo categorico que tal ou tal facto excepcional 
se passa nesta ou naquella região do territor10 brazileiro, produzindo grande 
commoção, perturbando profundamente a ordem publica e reduzindo á 
impotencia as autoridades no emprego dos seus processos communs ... 

Tem-se votado aqui o estado de sitio, repito, Sr. Presidente, em virtude 
de mensagens em que os chefes de Es Lado teem vindo dizer ao Congresso 
Na~ional, que, máu grado todas estas perturbações excepcionaes da ordem 
publica, esta se acha restabelecida, o Governo conta com todos os recursos ; 
tem-se dito mais nesses documentos que o Governo tem os elementos neces-
sarios para jugular a sublevação, insurreição, rebellião, revolta ou que 
melhor nome tenha; tem -se lido nestes documentos, em que o Poder Execu-
tivo solicita, requer as providencias do estado de sitio, a suspensão das 
garantias constitucionaes, sempre, ou que tem todos os recursos para manter 
a ordem, ou que a ordem já está normalizada. 

E nesses dous casos o Congresso Nacional tem interrompido suas 
sessões, tem enviado immediatamente a mensagem á Commissão respectiva, 
e nunca se disse que houvesse imposto á digna Commissão o modo menos 
conveniente de dar parecer dentro de poucas horas, o que não tem impedido 
que, dentro tamhem de meia hora, os pareceres tivessem vindo dando as 
providencias pedidas ao presidente A ou B e não agora ao presidente F. 

Mas, em qualquer caso, Sr. Presidente, concedendo a suspensão das 
garantias constituc1onaes sómente quando tumultua a desordem nas ruas 
d.esta cidade ou de outra qualquer, nos campos deste Estado, ou deste outro, 
não ; tambem se tem votado o estado de sitio, não só para sua execução 
mas para que as autoridades judiciarias possam apurar as responsabilidades 
dos implicados naquelle~ acontecimentos. 

u~r Sn. DEPUTADO. -- Apoiado. Tem toda ràzão. 
O Sn. BARBOSA LIMA. - Isto se tem dado uma e muitas vezes, nunca 

com o meu voto, sem que por isso aspire para mim uma situação privile-
giada, sinão porque por V\!zes eu tive occasião de ser objecto dessas indagações 
dentro de um regímen coµservador, das garantias do art. ?2, suspensas, entre 
as quaes o habeas-corpus, e ao lado deste o direito de ter defesa reduzido á 
incommtmicabilidade, tr;:tsladado para os tribunaes que não aquelle cuj o 
espirito de legalidade não nomearia para o caso. 

Assin1, pois, Sr. Pre;sidente, r esumindo, recapitulando e accenluando, 
nós temos: 

1. 0 votado estado de sitio immediatamente ; 
2. 0 votado estado de i;itio já depois de cessada a perturbação material 

da ordem. 
O Sn. PEDRO MoACY.J\. - E' verdade. 
O Su. BARBOSA LlMA. - 3.0 votado a suspensão das garantias constitu-

cionaes para o exercício das faculdades commettidas ao Poder Judiciario na 
apuração das responsabilidades dos indigitados. 

O Sn. PEDRO MoACYR. - Perfeitamente. 
O SR. BARBOSA LIMA. - 4. 0 ... (aqtúestóu me referindo a uma observação 

. que nos foi feita no dia a que me reporto) como é CJ!le se chama esse regi-
men politico sob o imperio do qual vivemos, quanao nos estudos compe-
tentes se compara o estatuto bas1co de que decorrem as qualidades princi-
paes desse mesmo regin;i.en, com as de outros analogos '? Regimen presi-
dencial. 

Como é que dizem o(S Florianistas, como é que conclamam fervorosos 
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quando se referem ao legendario soldad0 tão destituído do espirito de chi-
cana juridica? 

Que elle encarnou, que elle consubstanciou, nesses 16 annos praticos na 
Constituição de 24 de fevereiro, a essencia do regimen presidencial. 

Das mensagens do portentoso soldado, como elas mensagens dos seus 
successores, que houverem de consultar ao Congresso Nacional sobre a 
necessidade dessas providencias de excepção, suspensão de garantias consti-
tucionaes, consta que as informações em muito caso que estará no espirito 
dos Srs. Deputados, com as quaes a Commissão de Constituição e Justiça 
tem lavrado seus pareceres, os dados por meio dos quaes o Concrresso tem 
em menos de 24 horas votado o estado de sitio, essas são, Sr. ~residente, 
não as que resultam do nosso testemunho pessoal, como aqui se recordou, 
mas mmta vez aquellas que decorrem do credito constantemente dado á 
palavra do Chefe do Estado. 

Não sei (porque eu me julgo tão insuspeito para dizer), não sei porque 
nesta hora, como daqui ha tres ou quatro mezes em que deixa a cadeira da 
Presidencia da Republica o cidadão que teve o estado de sitio para apurar 
a responsabilidade dos implicados nos successos de 14 de Novembro; não 
sei porque, repito, em face da meus.agem que enviou a esta Camara, nós 
vacillamos pela primeira vez ! 

Não me recordo de ter visto, nem com assento ha tantos annos nesta 
Casa. . . 

A distincção para a decretação qo Estado de sitio, para a concessão 
desta medida excepcional, reunido o Congresso, a distincção entre os casos 
em que a perturbação da ordem publica se dá nas cercanias do Congresso, 
do eilificio em que funcciona esta assembléa tendo por testemunhas mem-
bros desta Camara e do outro ramo do Poder Legislativo, e os casos outros 
em que os Srs. Deputados não podem informar como testemunhas . 

. E' a primeira vez que eu vejo, de alguma sorte, lançada uma tal ou qual 
suspeição sobre a palavra do chefe do Estado, quando requisita as provi-
dencias que são do seu ministerio e que caracterisam tão visceralmente, 
bem ou mal, essa Constituição que tanta gente quer conservar, esse Estatuto 
do qual se disse que quem melhormente o incorporou foi Floriano Peixoto, 
o egregio patricio que, tanta e tanta vez, conduziu o Congresso a votar a 
suspensão das garantias constitucionaes, a intervir nos Estados, como Ulli 
segundo Grant, no periodo do Reconstruction Act, para restabelecer a norma-
lidade das instituições locaes e dar um te&~emunho de respeito ao sentimento 
de verdadeira autonomia. (Muito bem.) 

Quando recordamos estes episodios que nos adstringem a todos, con-
servadores desse Estatuto, á certeza de que elle tem a elasticidade nece!:?-
saria para prover a casos taes, é que os precedentes não aconselham abso-
lutamente a providencia sol,icitacla· pelo chefe elo Estado, ao qual, ainda 
hontem, se deu providencia mais excepcional ? Ainda hontem ! . . . ha um 
anno, sem hesitação, sem escrupulos, sem se attender aos protestos dos que 
diziam que a justiça federal, esse paladio das liberdades publicas, esta 
garantia suprema que temos, haveri a de andar de toga arregaçada, entre o 
retimtim dos sabres e a possibilidade de uma outra patrulha no exercicio do 
que sabemos ser o Estado de sitio! 

Oh! Sr. Presidente, uma pagina de psychologia politica, que dá, como 
.diz o patricio, de tanto bom senso, na sua lingua"'em rude,_ que dá para 
matutar; que dá para parallelos que algum Plutarcho ~e amanha fará, quando 
cotejar os prohomens do regimen presidencial, os exegetas da Constituinte 
de 24 de Fevereiro, á luz, que não engana, desses precedentes que, me per-
mittirá a Camara que eu mvoque, afim de evidenciar q11e, ou se estava 
errado, on náo se linha aprendido a Constituinte federal, ou si esse hiero-
glypho nii.o tinha encon lrado ainda o seu Champolion, on rnt:io, não se 

YOL. IV. 8 
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comprehende como, em casos de perturbação, de subversão da ordem, em 
varios Estados da B.epublica,, não houvesse occorrido esse admiravel .pro-
cesso, que se concretiza no conselho, na suggestão que a honrada Commissão 
de Legislação e Justiça manda ao Sr. Presidente da B.epublica in extremis, 
como si não tivesse confiança ha mais tempp, confiança tão fecunda, certa 
da efficacia, dos seus resultados , na beca, na vara branca, symbolo da auto-
ridade dos magistrados -federaes ou ditos taes. Intervenção, é um vocabulo 
que desperta, segundo estou vendo, desde a primeira hora dos debates, 
apprehensões, arrepios, calefrios · paternaes pela obra dos constituintes 
de 189r. 

A intervenção ! Em que fica a autonomia local? 1 Vir-se agora fallar na 
intervenção acompanhada deste phantasma do Estado de sitio! Não é depois 
de 16 annos acordarmos para dizer que é, depois de todo esse tempo de 
Estado de sitio e intervenções, que despertamos ciosos pelas exigencias das 
autonomias locaes, ao som funereo deste vocabulo sinistro - a intervenção! 

Mas que é esta vida política local, que o exaggero do partidarismo tem 
chamado de satrapias de tal Estado, a oligarchia de tal outro, emfim, por 
todos os Estados? Não é a intervenção do art. 6. 0 ? Não é a intervenção epi-
sodica, excepcional, mamimilitari? E' a intervenção por inspiração e expi-
ração physiologicas de cada instante, de cada momento, a pendular no orga-
nismo como apparelho que funcciona a todo instante, a toda hora ; alli no 
Telegrapho, acolá no Correio, lá acliante na briosa, na Guarda Nacional, e 
até mesmo, extraordinario e suggestivo ensinamento, na escolha de juizes 
federaes e até na composição dessa parte do organismo, ao qual o legisla-
dor constituinte commetteu com tamanha boa fé, com ingenuidade tamanha, 
com uma credulidade tão dolorosa vista através dos seus resultados, essa 
missão, essa tarefa altissiina, excelsa, a que se referiu com a sinceridade, 
com o talento e com o prtriolismo que lhe são tão característicos, o eminente 
Deputado pelo Estado de Minas Geraes, o relator do parecer em debate . 
Depois foi o exercicio dessa outra intervenção que eu recordo para uma hora 
de. tamanhos ensinamentos políticos para nós todos que temos responsabili-
dades na implantação definitiva da Republica, como um regimen de hem-
aventurança e de f'eliciP,ade para a patria brazileira. E' no cotejo dessa 
intervenção a jacto continuo, a jorro, dos seis ministerios e de mais alguns, 
que por ventura se crearem na expansão de uma burocracia parcellada em 
uma infinidade de logarejos para collocaçôes eleitoraes ; é no cotejo dessa 
intervenção com est'outra, ·que nas horas de febre intensa, no momento em 
que nos ameaça o tremendo perigo .de collapso ou da apoplexia, se vem 
pedir, como recurso extremo ao Congresso Nacional. 

llegimen presidenCif!.l, a Constituição de 24 de Fevereiro nas mãos de 
quem a pratique leal e lisamente, acima da vida - porque não dizel-o -
quasi vegetativa dos partidos ou dos corrilhos que se dizem taes, póde mais 
que remediar a revolu~ão - evital-a ; póde mais do que nos conduzir á 
hora de angustiosa apprehensão em que nos debatemos todos, movidos pelos 
mesmos sentimentos patriotices - evitar essas convulsões que se assigna-
lam, mas que se não condemnam , que nos servem de indicadores sismicos, 
revelando um profundo mal-estar, oriundo não das condições estaticas, das 
condições estructuraes, das condições organicas da Constituição de 24 de 
Fevereiro - deixae-me que diga mais uma vez : quem sabe si não será a 
ultima! - mas do modo como .a funcção suprema vem sendo exercida. 

O Sn: PRESIDENTE. -- Lembro a V. Ex. que está finda a hora. 
O Sn. BARBOSA LIMJ\i.. - Neste caso, pedirei a V.Ex., sem querer abusar 

da attenção dos meus iIJustres collegas, uma vez que o assumpto realmente 
não comporta adiamentps, que consulte á Casa si concede a prorogação de 
meia hora, para que eu resuma quanto possível as razões do meu voto. 
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O Sr. Presidente. - O Sr. Deputado Barbosa Lima requer proro-
gação da sessão por 1 / 2 hora: Os senhores que concedem a prorogação pedida 
queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi concedida. 
Conlinúa com a palavra o Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Barbosa Lima (continuando). - E' o exercicio morbido dessa 
outra intervenção, a que me referi, que nos conduz p elas crises que provoca 
á necessidade de intervenção, a que se refere o art. 6. 0 da Constituição. ' 

Fica o caso de Matto Grosso cqmo uma advertencia para os governos 
de amanhãi no sentido de lhes recordar os perigos da apologia á legião 
Campos Sales e ás demasias do apoio ás tyrannias locaes , que tornam 
insopitaveis as revoluções; mas fica tambem, tal qual a conhecemos, o bas-
tante, através das informações officiaes, através das proprias considerações 
adduzidas desta tribuna pelo illustrado relator no parecer em debate, fica 
tarnbem materia, a meu ver sufficientementc relevante, para dar a crer que 
a Constituição de 24 de Fevereiro ainda tem a ·elasticidade que esse 
problema suppõe e no m omento exige. 

A intervenção dá-se, diz o honrado relator do parecer em debate , ruas 
pelo Poder ;Judiciario . 

A intervenção deve dar-se, dizem outros honrados collegas, mas pela 
decretação do Estado de sitio e a nomeação de um· interventor. Mas a nomea-
ção do interventor, adverte o honrado relator do parecer, seria um proce-
dimento revolucionario, pois que iria, com manifesto desrespeito da auto-
nomia local do Estado ele Matto-Grosso, apear o govemador legitimamente 
empo~.sado naquelle cargo; e em tal caso, a unica intervenção que se pôde 
dar, consiste em mandar todos os papeis ao Poder Judiciado, para que o 
orgão do Ministerio Publico Federal promova a punição dos culpados, 
scientes os culpados, antes disso. 

Culpados de que? Do movimento revolucionario. Sim; a revolução, 
dissertou o honrado relator, não constitue um crime. Dil-o-ha o historiadar; 
só o futuro é que, desfibrando as pag·inas escriptas na vida publica de cada 
povo, pôde vir dizer onde é que a revolnção foi um crime, onde é que o 
crime foi a legalidade. Mas, do ponto de vista do presente, do ponto de vista 
stricto da lei, do ponto de vista da Constituição, a revolução é um crime. 

Por tomar armas, seja um, sejam dez, cem, mil, tres mil indivíduos, 
companhia, pelotão ou legião, municiados, de infantaria ou de artilharia, a 
tiros de fuzil ou canhão, tomar armas para depor uma autoridade constitu-
cional, por m ais tyrannica que esta seja - assim querem as leis que ahi 
estão - é crime. 

Quem commanda esses movimentos, quem lhes é chefe, quem lhes é 
soldado, quem lhes é cumplice, todos estão no conceito stricto da lei invocada, 
lei n. 221 1 de Novembro de 1894, ou constituição regional de Matto Grosso e 
correspondentes , todos serão, como tantos outros, réos, passiveis do castigo 
que a lei commina, quando define essa especie de crimes politicos e os con-
nexos com os políticos, como esse doloroso episodio para o qual, em boa 
hora, o meu distincto amigo teve palavras tão eloquentes dP condemnação. 

Politicos ou communs todos esses crimes, criminosos são os que os pra-
ticaram, criminoso o processo pelo qual se deu a substituição do chefe do 
Estado cm Matto Grosso, criminosa a situação em que se encontrava o 
Estado alarmado pelo embate das armas revolucionarias. 

A situação se modificou porque em logar do chefe do Estado contra 
quem se attentava está um dos criminosos? 

A substituição, a successão de que cogitou o legislador local, quando 
-elegeu, conjunctamente com .o governador trucidado, os seus successores 
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eventuaes, a successão é essa? A ordem que reina lá é a legal? A subversão 
da ordem desappareceu? 

A commoç,ão intestina, do ponto de vista constitucional, se reduziu por 
que o retintin das armas é menor? Porque abandonaram as ultimas cohortes 
que podiam acompanhar o chefe do Estado sacrificado ? 

Levemos este raciocínio no presupposto da resposta affirmativa até ás 
ultimas conclusões. 

O morto não era só o governador. 
Nós não nos preoccupamos unicamente com o caso concreto, como 

muito bem disse o nobre Deputado; nós estamos a prever outros casos, e é 
bem possível que esse diabolico processo fructifique por abi além, pois todo 
o mundo sabe a paixão politica de que é capaz. 

Imaginemos que mortos eram o governador e todos os seus successores 
eventuaes. ' 

Neste caso, corno se daria a normalização do regímen? 
O SR. JoÃo Lmz ALVES. - Desde que a pessoa que assumisse o S"overno 

não fosse eleita do povo, estava violada a forma republicana federativa. 
O Sn. BARBOSA L1111A. - Mas eu suppuz : são tres substitutos e mais o 

governador, e todos morreram . .. 
UM Sn. DEPUTADO. - Mas o caso é que não morreram. 
O Sn. BARBOSA LIMA. - Perdão, estamos legislando, estamos formando 

precedente . .. 
UM Sn. DEPUTADO. - Não; estamos legislando sobre um facto. (Ha 

outros apartes) . 
O Sn. BARBOSA LIMA. - Bem ; não façamos chicana : estamos dando 

providencias; mas já foi dito que se quer estabelecer precedentes, firmar 
doutrina. r 

Quanto ao facto de morrerem os quatro, facto a que um aparte se refere, 
acho que não é tão extra.ordinario em uma revolução. 

O Sn. JoÃo LUIZ ALVES. - V. Ex. dá licença que eu explique meu pen-
samento? Si qualquer pessoa violentamente se apoderasse do poder sem ter 
sido eleita pelo povo para succeder ao chefe do Estado, esta pessoa seria 
um usurpador e neste caso estaria violada a fórma republicana federativa. 

O Sn. BARBOSA LIMA. - V. Ex. traz, portanto, para ponto de doutrina o 
n . 2 do art. 6. º da Constituição da Republica - não é assim? - e deixa um 
pouco de lado o n. 3, presuppondo, dando a entender, e naturalmente acre-
ditando, convencido como está, que desappareceu a razão de ser de qualquer 
intervenção qúe... . 

O Sn. JoÃo Lurz ALVES. - Não fui eu quem suppoz : foi o honrado 
Sr. Presidente da Repub).ica. 

O Sn. BARBOSA LIMA.- - Ha que distinguir : o honrado Sr. Presidente 
da Republica póde supppr, e ao meu ver suppoz, que a intervenção agora 
precisa usar de recursos mais energicos, quaes são os que se traduzem na 
decretação do estado de sitio ; e é o que nos vem pedir. 

Vamos, porém, ao assumpto do n. 2 do art. 6°. 
Entende S. Ex. que, P,esde que tomasse a cadeira de governador do 

Eslado um cidadão que não tivesse sido eleito , haveria a violação do regí-
men. Formulei a hypothese de terem morrido os ti·es substitutos; e tem 
morrido tanta gente q'\le não seria isto mui.to de admirar. (Ha oarios 
apartes.) 

UM Sn. DEPUTADO. - A hypothese tambem poderia ser formulada para 
a União : póde morrer o Vice-Presidente da Republica e todos os outros 
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substitutos do· Presidente : por isso succurnbe a Patria, as instituições pere-
cem, a Republica desapparece ? . 

O Si~. BARBOSA LIMA. - Não tem paridade ; estamos tratando da inter-
venção da União 'no re"'imen dos Estados ; e até vemos que houve aqui 
certo desconhecimento da lettra do art. 6°. De que se trata 'I Da intervenção 
no regirnen peculiar dos Estados . O adjectivo peculiar foi esquecido, foi 
posto de lado . · · . 

O legislador entende que é permittida a intervenção nos Estados, 
mesmo em ne"'ocios peculiares a elles. A redacção é esta : " O Governo da 
União não pócle intervir nos negocios peculiares aos Estados, salvo, etc. "· 
Assim, os quatro casos que se seguem são casos em que se póde intervir ' 
nos negocios peculiares dos Estados, e, pois, a these já não é tão absoluta 
como se tinha feito parecer. . 

Depois, pela argumentação que adduziu o honrado relator, o n. 2 não 
tem inLerpretação tão estreita e tão apertada quanto o suppoz o honrado 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, que, ainda ha momentos, me distinguiu · 
com uma de suas in~elligentes observações, isto é, a fórma republicana 
federativa não é atacada sómente quando um Estado decreta a monarchia 
para o seu territorio ou separa-se, ferindo a segunda parte desse disposi-
tivo . E' a fórma republicana em um caso, e afederatioa no outro. Não : 
para o honrado relator tambem esse man,damento, essa expressão : fórma 
republicana federatioa é attingida, é ferida quando a successão de um chefe 
de estado local não é legal. 

Ahi está o assumpto da questão. (Não apoiado.) 
Foi a observação do honrado collega ; si fosse um usurpador dar-se-ia 

a hypothese prevista no n. 2, do art. 6°, isto é, a fórma republicana federa-
tiva tinha sido ferida e a intervenção se faria e seria perfeitamente legitima. 
Pois, é precisamente a .razão por que acredito que é muito leg·itima a inter-
venção. 

UM SR. DEPUTAiDO. - Perfeitamente . 
O SR. BARBOSA LIMA. - Eu direi meu honrado collega, além do baldo 

dessa illustração oriunda do conhecimento de casos occorridos em paizes 
de legislação analoga á nossa, eu não quizera invocal-os, porque isso pre-
judicaria a clareza da nossa arg·umentação e o esforço com que estamos 
batendo todos na guarda da Constituição de 24 de Fevereiro, querendo 
demonstrar que não chegou.o momento para terem alviçaras os partidarios 
do revisionismo. 

A questão se reduziu á intervenção pelo Poder Judiciaria nos termos 
ela proposta do relator, á intervenção pelo Poder Executivo nos termos das 
varias emendas aqui formuladas, com assento na continuação da situação 
creada pela requisição do governador, que succumbiu, e a usurpação feita 
com desconhecimento manifesto nos termos do n. 2 do art. 6°. 

Vamos, pois, accentuar l;>em isto. Este ponto é bom alicerce para tirar 
conclusões. · · 

A fórma republicana federativa é respeitada e a intervenção do Poder 
Federal torna-se legitima mediante a decretação do estado de sitio, entre 
outros casos, pois que não estamos enumerando e apenas citamos um a pro-
posito, quando se der a substituição illegal do chefe elo Governo le&'al por 
um individuo que, nestas condições, é um usurpador. 

O SR. Jo..to Lmz ALVES. - A these é de V. Ex. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Foi o que ouvi. 
O S:u. JoÃo Luiz ALvEs. - Quando respondi ao honrado Deputado pelo 

Rio de Janeiro, afllrmei que a hypothese seria de discutir. Não fujo á diffi-
culdade. A these é de V. Ex. 
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O SR. BARBOSA LIMA. - Eu tinha figmadçi _a these de morrerem, p erdoe-

me a expressão, de serem suicidados os tres governadores, os tres substitu-
tos. Acho que as companhias de seguros hão de custar muito agora a segu-
rar a "".ida dos vice-governadores. Mas o meu collega disse que si se 
tratasse de um usurpador, não havia fórma republicana, fórma republicana 
que o legislador constituinte esclareceu ainda mais, adj ungindo-lhe a expli-
cativa - federativa. · 

Por amor da argumentação, decompunhamos : « Fórma republicana ,, , 
mas que triste cousa seria esta figura jurídica - fórma republicana - si se 
lim_itasse ao aspecto, puramente negativo, de não ter uma corôa n a cabeça 
o chefe do Estado ! . 

Hepuhlicana - é a concessão .que foi feita, é o accôrdo que foi admit-
tido - deixa de ser desde que o governo é exercido por um usurpador. 

Como é que se deu a successão no governo de Matto Grosso ? 
UM Sn. DEPUTADO . - Não por um usm·pador, cómo diz V . Ex., mas por 

quem foi eleito. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Mas, si quem foi eleito mata o governador e 

senta-se no seu logar ? .. . (Trocam-se muitos apartes . Soam os tympanos.) 
O SR. GErlMANO I-lASSLOCHFR. - Não se trata disso. (Trocam-se apartes 

entre os Srs. Germano Hasslocher, Pedro Moacyr, Esmeraldino Bandeira e 
João Luiz Al(Jes.) 

O Sn. BARBOSA LIMA. - Sr. Presidente, chamo a attenção da honrada 
Camara dos Deputados, a 2 do corrente assumiu o governo do Estado o Sr. 
Pedro Leite Osorio, a 5 ou 6 foi suicidado o governador. (Riso.) 

O SR. PEDRO MoAcYn. - Quatro dias depois . 
-O SR. BARBOSA LIMA. - Portanto, a 2, quando o governador est ava no 

Estado e ia ao encontro dfs autoridades militares que o deviam amp arar no 
~xercicio de suas funcçõe~ . .. 

O SR. GERMANO HAss11ocHER. - Abandonou o posto . 
O SR. PEDRO MoACYR. - Isso não se provou. 
O SR. JoÃo Lurz ALVES. - Nem o contrario . 
O Sn. BARBOSA LIMA. - Transferiu a séde do governo e, quando assim 

fosse, no dia 6 . .ainda estava residindo no Estado . 
O Sn. GERMANO HASSLOCHER. - Dá um aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Nós sabemos o que são as manifestações ele 

caracter partidario. (Apartes.) 
O SR. GEm\IANO .HASSLOCHER. - V. Ex. é pela intervenção? 
O SR. BARBOSA LIMA. - Sou. V. Ex. manifesta uma impaciencia 

extraordinaria, querendo rrue chegue ao ultimo gráo da minha argumen-
tação, e quem sabe si no seu decorrer não me dará alg·uns apartes ... 

O Sn. GERi'\"IA.J.'W HASSLOCHER. - Dá um aparte. 
O SR. BAnnosA- LIMA. - Sou pela intervenção, como fui, com o Mare-

chal Floriano Peixoto, pela nomeação do coronel Moreira Cesar para paci-
ficar o Estado de Santa Ca, tharina. 

O SR. CARLOS PErxoTo FILHO. - E eu teria sido contra como sou hoje 
porque reputo essa doutrina funesta . · ' 

O Sn. BAR.ROSA LIMA. - Respeito a opinião de V. Ex., mas, como fallo 
a uma assemhléa que terrt a maior p reoccupação pela intangibilidade da 
Constituição de 24 de Fevereiro, e como se diz que o seu maior sustentaculo 
foi ? Marechal Floriano, nij.o é muito que eu invoque esta au toridade, data 
!'ema de V. Ex. , 
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O SR. CAutos PEIXOTO Fil.no. - Não devia fazer o parallelo . 
O SR. GERMANO HA.ssLOCHEit. - Ha tambem quem diga - não eu - qué 

elle só violou a Cqnstituição. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Por esta fórro~, meu discurso interrompido 

pelos apartes dos honrados Deputados, não póde chegar ao fim, sem que 
possa expqr o meu modo de ver, que afinal não deixará de ser o mesmo 
que o de todos, pois estamos aqui todos profundamente acabrunhados com 
os factos passados e tudo fazendo para obter uma solução constitucional, 
que nos liberte do pesadelo da, reproducção de casos taes . 

O futuro, porém, dirá qual das soluções era mais anodyna. 
Quem era esse vice-g·overnador? 
O Sr. Pedro Osorio assumiu o governo a 2 do corrente. O governador, 

não encontrando elementos para resistir na capital, sahiu, trasladou-se para 
outro ponto, sendo provavel que quizesse ir ao encontro das forças fede· 
raes, requisitadas nos termos do § 3. 0 do art. 6. 0 , por elle , ao governo federal, 
para o ampararem. No dia 6, porém, elle foi morto. 

Então, quatro dias antes da morte, da successão aberta pela morte do 
governador, o vice-governador tomou posse ! 

Já temos uma nova doutrina : a successão abriu-se porque a retirada 
da capital importarem uma renuncia tacita ! · 

Que lição fecunda em vantagens praticas para o partidarismo de cada 
um dos Estados : a retirada da capital sob a pressão de um movimento 
revolucionario, mais ou menos extenso, podendo ir desde um alvoroto, de 
uma bernarda ás portas da cidade até um movimento formidavel, esta reti-
rada constitue uma renuncia. 

O vice-governador tomou posse e abriu-se o regímen normal. 
Supponhamos, porém, que não se dava o episodio Coxipó. 
O Sr. Osorio estava governando desde o dia 2. O coronel Paes tinha se 

encontrado com as forças federaes e vinha com ellas ~ao encontro do usur-
pador. 

Quem o governo legal? 
O SR. GERMANO HASSLOCHER. - Era, o Sr. Paes de Barros, não resta 

duvida. 
O Sn. BARBOSA LIMA. - Então, o do dia 2 . não era ? 
UM SENnoit DEPUTADO. - Legalizou-se depois. 
UM OUTRO SENHOR DEPU'rADo. - E onde estava o governo legal? 
O Su. BAilBOSA LIMA. - O governo legal tinha-se suicidado! (Riso.) 
Senhores, a perturbação da ordem continúa1 a subversão do regímen 

da constituição de Matto Grosso continúa, porque a successão não foi 
normal. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES. - Dada a morte , foi. 
O SR . BARBOSA LIMA. - Quaes foram os antecedentes desta successão, 

os processos por que se fez ? (Apartes.) 
Sr. Presidente, o Sr. Pedro Osorio, depois de ter sido, durante quatro 

dias, governador illegal, passou desde esse dia um telegramma ao Chefe do 
Estado, communica.ndo ter assumido, como I.º vice-presidente, o exercício 
daquelle cargo. 

No 0 ·overno do Estado, depois de 6, portanto a partir do dia em que foi 
legalizado, após quatro dias de governo illegal, disse ao Sr. Presidente da 
Republica : « O commandante em chefe do exercito libertador trouxe ao 
meu conhecimento que uma escolta 11, etc. E conta o facto. 

Senhores, são tão legitimos zelos pela ConstituiÇão do Estado de Matto 
Grosso, como legitimos pela de todos os outros Estados visto que a vigen-
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eia dessas constituições é que asse~uram a normalidade da autonomia poli-
tica em cada uma dessas cirumscr1pções. A constituiyão de Matto Grosso, 
primeiro, as ·leis que definem o crime político, e notadamente citada no 
parecer que discuto, e, finalmente, a Constituição da republica não deram 
ainda direito de cidade, não reconheceram ainda como um processo r egular, 
não dataram ainda a normalização da ordem institucional da victoria dos 
exercitas libertadores que no seio de cada Estado substituem um chefe por 
outro ... 

O SR. JoÃo Lurz ALVES. -Por isso a Commissão affirmou -ha un crime 
a punir. 

O SR. Esi\mRALDINO BANDEIRA. - Basta que a successão se tivesse dado 
por uma revolução. 

O SR. Jo_.\.o Lurz ALVES. - A doutrina é perigosa. 
. O Su. BARBOSA LIMA. - Sr. Presidente, o que é que fizeram os legisla-
dores constituintes, admittindo no nosso codigo fundamental o instituto poli-
tico do estado de sitio? E quantos nas legislações estraugeiras teem admit-
tido es te instituto? Que é que presuppõe senão que aquillo que é na espbera 
limitada o crime facilmente susceptivel de castigo pelo funccionamento tri-
vial da justiça ordinaria, assumiu proporções de tal ordem a transformar-se 
nessa figura de que cogita a Constituição da Repul)lica, - a commoção 
interna, a commoção intestina? 

Então processam oito ou dez mil homens em armas, com o vice-gover-
nador do Estado á frente, pela mesma maneira por que a justiça federal 
tem processado (os senhores todos são testemunhas, com que vantagem 
para o regímen economico) tem processado essas questões de tributação 
inter-estadual, ou processar qualquer outro caso que entenda corri este ou 
aquelle individuo, dous ou tres? · 

Mas supponbamos m1smo para este caso no longiquo Estado de Matto 
Grosso, varsoviado pelo a~vento sai generis de novo governo ... 

' O SR. TirnMAZ CAVALqANTI. - Já o era. 
O Sn. BARBOSA LIMA. - Não fiz elogios ao antigo e até disse que era o 

culpado das tyranias alli GOmmettidas. 
Mas supponhamos qu~ é um caso de rebellião, que mesmo nesse caso 

se dá o funccionamento d~ justiça federal. 
Pergunto : qual é a acção do juiz seccional sobre o governador do 

Estado em exercício ? 
b SR. WENCESLAU EsqOBAR. - Talvez um fôro privilegiado. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Eis ahi o ponto; nós já tivemos esse caso. 
Tal governador houve que foi incriminado, acoimado, increpado de ter 

emittido moeda, illegalmente. Portanto, exercendo uma attriliuição que ~ei 
nenhuma lhe podia, absolu,tamente, deferir. 

O jniz federal entendeu dever processal-o, e como, segundo a doutrina 
corrente, acceita por uma ~Tande maioria, as instituições regionaes , na orga-
nização dos poderes publii;os locaes, são copias mais ou menos fieis da 
Constitnição Federnl, de nar com a immunidacle e a inviolabilidade dos 
membros ela sua assembléa, decretou o impeachment para o chefe do exe-
cutivo local, tanto importou dizer que quaesquer que fossem esses crimes, 
politicos ou não, praticado,s pelo chefe do Estado, uma vez collocado esse 
no exercício do cargo, nenhuma acção sobre elle tem o juiz federal sem que 
a Assembléa (que me dizem que já adheriu ... ) 

O SR. PEDRO MoACYR. '-- Adheriram todos. 
O SR. BARBOSA LrMA. -- Julgue procedente a accusação intentada contra 



- 121 - . 

o Chefe do Estado, segundo o mecanismo do impeachment copiado da legis· 
lação ingleza pela norte americana. 

Ora, a Gamara não póde fazer uma obra de pura ficção. 
O Sn. JoÃo Luiz ALVES. - V. Ex. está figurando uma hypothese que 

não é a jurídica para o caso correnLe. 
O SR. BARBOSA LIMA. - E' o caso de perguntar : V. Ex. tem elementos 

para garantir que esse governador, que foi parte magna em tudo isso, 
segundo os telegrammas, não era revolucionario? 

O Sn. GERMANO fIASSLOCHEn. - V. Ex. garante que era? 
O Sn. BARBOSA Ln1A. - Aqui estão os telegrammas. 
Sr. Presidente, o chefe do Estado nunca foi entre nós tão desc1·itlo 

quanto está sendo o actual Sr. Presidente da Republica, o responsavel pela 
manutenção da ordem material em todos os pontos do territorio brazileiro, 
durante o quatriennio que só finda a I5 de Novembro do corrente anno. 
S. Ex., que é o centro de convergencia de todas as informações hauridas em 
fontes, cuja legitimidade, creio ~uc ainda não foram postas em duvida, 
assevera por um lado que (lendo continua anarchia no Estado de Matto 
Grosso ; que não reputa assegura a o ordem política naquelle Estado, em 
virtude, entre outras razões, das constantes perseguições e pedidos de garar:.-
tias motivados por estas perseguições. E dá assim todos os elementos para· 
julgarmos da continuação da commoção intestina naquelle Estado, tal qual 
o deram os Chefes de Estados que de outras vezes , pela mesma f'órma, pedi- " 
rama decretação do estado de sitio . 

Por outro lado o proprio Sr. vice-governador, agora em exercício, diz 
em telegramma official, transmittido na mensagem do Sr. Presidente da 
Republica á Gamara dos Deputados e impresso no Diarío Official, que tenho 
em mãos : " O commandante em chefe do exercito libertador trouxe ao meu 
conhecimento; etc., etc. n 

Quem ler todos esses documenLos vê a constante connivencia e convi-
vencia elo vice-governador em exercício com a revolução. (Apoiados e não 
apoiados.) 

Sr. P1,esidente1 membros das Casas do Congresso Nacional, políticos em 
evidencia em pontos que não preciso referir, opoiam abertamente a revolu-
ção sem acreditar que com isso desmereçam por forma alguma no conceito 
de seus concidadãos. 

O Vice-Governador communica - está se vendo jubiloso, orante e 
triumphal - que felizmente Matto Grosso se libertou do despota que o 
envergonhava. • -

O chefe . .. - de que ? da policia? de alguma corporação com verba no 
orçamento? do corpo militar? ou da milicia de que cogitam as leis locaes? 
Não ! - O chefe dessa entidade, que não tem assento na normalidade legal, 
o chefe do exercito libertador communica - a quem? - ao seu compa-
nheiro de revolução a morte do governador. 

Ora, senhores, o impeachment cobrirá esse chefe de Estado, o funccio-
namento da justiça federal vencerá, bem sei porque : porque os autece-
denLes todos no tocante ao estado de sitio estão compleLamente quebrados 
pelos novos moldes. O Presidente da Republica não tem mais competencia, 
não tem mais autoridade para vir dizer aos representantes da Nação que em 
tal ou em tal ponto do tenitol'io brazileiro reina a anarchia e a ordem 
publica e a legalidade são por isso mesmo suspensas. · 

Senhores, isto não é Republica conservadora . Voto, pois, pelo estado 
de sitio. (Muito bem; muito bem. O orador é vivamente cumprimentado e 
abmçado por muitos Deputados. Palmas no recinto e nas galerias.) 

O Sr. Presidente. - Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 13 DE JULHO 

O Sr. Germano Hasslocher. - Declara que opinaria, como opinou, 
no seio da Commissão da Justiça, de que é membro, pelo archivamento da 

mensagem. ;Não entra, porque não deve entrar, na cri-
Discussão tica dos successos de Matlo Grosso, pelo lado moral . 

A Camara só deve apurar o caso pelo lado constitu-
unica do parecer cional. 

Vota pelo archivamento da mensagem e recusa 
quaesquer medidas exccpcionaes. Intervenção só seria possível nos casos 
expressos no art. 6. 0 da Constituição . O governo de ].\falto Grosso não pediu 
a intervcI)ção. Pelo conlrario, a Assembléa lá empossou o vice-g·overnador, 
que não é delegado da revolução, mas o eleito normalmente para subslituir 
o governador. 

O regimcn em que vivemos é que manda respeitar a vida autonoma dos 
Estados e só quando ameacem romper o laço federativo, ou quando invadi-
dos ou resistem aos mandados da justiça federal poderão sofüer a inter-
venção da União. 

Para o caso de perturbação da ordem é essencial, para a intervenção, 
que o governo local sollicite esta. E' o regimen. A União não se póde envol-
ver na mais cruel carnificina que ensanguenta um Estado antes do governo 
deste o reclamar. 

Nessa hypothese sim, porque não ha violação de autonomia. A Camara 
não receia deantc da responsabilidade do momento e sabe qual o seu dever. 
Elia vela pela Constituiçãg e põe esta acima de tudo. 

Diz que o que falta a~ povo é educação politica e que o que padecemos 
hoje é o preço do pl'ogres130. Cadaveres encontramos a cada passo e que 
Matto Grosso devorando o infortunado coronel Paes viu o que nós vimos 
aqui a 14 de Novembro, urp.a arruaça devorando o general Travassos. 

O Sr. Adolpho Gor<jlo. - Diz que a extrema gravidade do assumpto, 
que nesta hora tanto preoci;upa a .attenção do Congresso e do paiz, os calo-
rosos debates que já tem· provocado na imprensa e no recinto da Camara, a 
attitude que sempre manteye puguando pela regulamentação do art. 6. 0 da 
Constituição Politica, e pel;i. determinação do senLido da disposição do § 2. 0 

desse artigo, por considerar.a intervenção uma medida salutaríssima, con-
dição de vida do regímen federativo, eixo sobre o qual se move, obrigam-
uo a virá tribuna, afim de expor, com a maxima sinceridade, os motivos 
do voto que vae dar a favor do parecer da digna Commissão de Constitui-
ção e Justiça e contra as r:imendas decretando a intervenção em Matto-
Grosso e o estado de sitio nessa parte do territorio nacional. 

Meditou muito sobre a solução que o grave caso de Matto Grosso deve 
merecer, em face da nossa lei fundamental, com a calma e tranquillidade ele 
espírito, que uma questão ttí.o momentosa como esta, e que alfecta interesses 
tão elevados, reclama, e colll a serenidade de quem não tem paixões politicas 
e quer cumprir um dever, não tendo ligações de qualquer natureza com os 
grupos que naquelle recantQ do territorio brazileiro degladiam-se para a con-
quista do poder. Falla por si, o que vae dizer exprimirá exclusivamente a 
sua opinião individual. 

Pede licença para salientar, antes de entrar no debate da questão, que o 
caso de Matto Grosso vem demonstrar a necessidade indeclinavel do Con-
gresso cumprir a obrigação que lhe impõem os ns. 33 e 34 do art. 34 da 
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Constituição, de decretar as leis e resoluções necessarias ao exerc1c10 dos 
poderes que pertencem á União e as leis organicas para execução completa 
da Constituição, regulamentando o art. 6. 0 • 

A nossa Constituição foi promulgada ha mais de 15 annos, e entretanto 
até hoje o Congresso não definiu a competencia dos poderes federaes para a 
intervenção nos p.egocios peculiares dos Estados, nos diversos casos estabe-
lecidos naquelle artigo, não determinou qual o sentido da disposição contida 
no § 1.º do mesmo artigo, não determinou a natureza do acto da intervenção, 
não precisou a acção do interventor, qual o limite desta· acção, quaes as 
suas faculdades e attribuições, e não estabeleceu a sua resp<;msabilidade 
pelos abusos que commetter; emfim, não regulamentou o art. 6. 0 • 

Entretanto, se apparelho ha, a que no actual regimen republicano fede-
rativo se deveria dar vida, é este, pelos graves abusos e escandalosos atten-
tados S(Ue a nossa historia politica já registra : abusos commettidos pelo 
Poder Executivo da União, intervindo nos negocios peculiares dos Estados, 
fóra de qualquer dos casos do art. 6. 0 , para satisfazer a interesses particu-
lares de um grupo politico; attentados commettidos no proprio territorio do 
Estado, contra os princípios f'undamentaes do nosso regímen e com sacriflcio 
de todos os direitos, de todas as garantias e de todas as liberdades e que 
ficam consummados ! 

Um notavel publicista argentino, estudando a llistoria das intervenções 
effectuadas naquella Republica e assignalando os desastres que tem acarre-
tado, o sangue que tem feito derramar e os milhões que tem feito despender, 
pondera que nada disso se teria dado si o Congresso Argentino tivesse regu-
lament;ido os artigos constitucionaes referentes á intervenção : 

" Muito sangue deixaria de ser derramado e muitos milhões de pezos 
deixariam de ser despendidos na Republica Argentina, si o Congresso 
tivesse regulamentado o exercicio das intervenções. Em nossa opinião é esta 
a causa de todos os males que teem originado as intervenções na Republica 
Argentina. 

As intervenções deixarão de ser a causa da anarchia e da guerra civil, 
quando a lei determinar com clareza em que consiste a fórma republicana 
que a Constituição impõe o dever de garantir, e quando deve considerar-se 
alterada ou subvertida. 

As intervenções deixarão de ser um instrumento eleitoral quando, espc-
ciíl.cando .se os casos em que é licito intervir, possa determinar·se com clareza 
si a intervenção elfectuada pelo Poder Executivo, na ausencia do Congresso, 
é ou não legitima. 

O interventor não se arrogará o governo das provincias, quando a lei 
regulamentar ordenar que elle só possa ser investido das faculdades inhe-
rentes ao fim da intervenção. 

O interventor nfto provocará a guerra civil, nem guiará facções politicas 
na província, quando for responsabilizado pelos abusos que commetter. 

Emquanto o Congresso nâo fizer a lei regulamentar dos arts. 5. 0 e 6. 0 

da Constituição, a faculdade do Poder Federal para intervir serd um perigo 
imminente para a dignidade e autonomia das provincias, porque o seu exer-
cicio provoca abiisos, que só o freio da lei poderd moderar. n 

E porque o Congresso Brazileiro tem se recusado a regulamentar o 
art. 6. 0 ? Pelo receio de ultrapassar a esphera de suas attril.mições, de 
arrogar poderes de constituinte, restringindo ou ampliando o dispositivo 
constitucional, convertendo uma instituição destinada a ser o eixo da fede-
ração em seu instrumento de morte ! 

Eqtende o orador que regulamentar não é ampliar ou restringir, é actuar 
praticamente, é, no conceito de Meneei, ligar o preceito da lei :í realidade 
dos factos, é facilitar a sua execução, determinando os modos e as fórmas 
dessa execução. 
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O que é r.erto, porém, é que o art. ·6. 0 até hoje não foi regulamentado, 
razão pela qual o partido dissidente paulista, entre as emendas á Consti-
tuição, pelas quaes, em seu programma. politico, comprometteu-se a propu-
gnar, incluiu uma r eferente a.o art. 6.0

• 

Registrado o facto, o ora.dor passa a examinar a emenda do digno 
Deputado pelo Rio de Janeiro , propondo a intervenção em Matto Grosso. 

Concorda completamente com os conceitos de S. Ex. relativos á inter-
. pretação da disposição do§ 2 . 0 desse artigo; não é sómente no caso ele um 

Estado da União proclamar fórma de e-overno differente da rep~licana 
federativa que se legitime a intervenção aos poderes federaes . 

Disposições identicas á do a.rt. 6. 0 da nossa lei fundamental conteem as 
Constituições dos Esta.dos Unidos da America. do Norte, no a.rt. 4. 0 ela 
secção 4.ª, e da Republica. Argentina., nos a.rts. 5.0 e 6. 0 , e o ora.dor, depois 
de examinàr a historia dessas disposições , e de cxpôr os motivos que as 
determinaram, cita as opiniões de vVebster, Ma.dison, Curtis , General Mitre, 
A velanccla., Estrada, Barra.quero e outros sobre o sentido que devem ter as 
palavras - fórma republicana federatiCJa. Segundo a doutrina ele t odos esses 
parlamentares e publicístas, é legitima. a intervenção, decreta.ela por lei, dos 
poderes federa.es nos negocios peculiares dos Estados, com fundamento no 
§ 2.º do art. 6.0 -, nos seguintes casos : quando a Constituição de um 
Esta.do não respeitar os princípios fundarnenta.cs do regímen republica.no 
federativo - ou quando, respeita.dos esses principios, se d.er uma subversão 
pratica. do systema. . Em u m e outro caso, a intervenção é legitima e neces-
saria para restabelecer a ordem constitucional, para restaurar os princípios 
fundamenta.es da União e a Constituição do proprio Estado. 

Decretada. uma intervenção, qua.es os poderes do interventor? Todos 
quantos , diz Block, forem necessarios para dar remeclio á lesão constitu-
cional 

Intervir, diz Estrada, 1é exercer, em nome da soberania. nacional, urna 
autoridade plena, mais ou menos extensa., dentro elo territorio ela província. 

Intervir, diz Barra.que~·o, é absorCJer os poderes provinciaes, até onde seja 
necessario para o cumprimento da garantia constitucional. E, desenvolvendo 
este conceito, diz mais : 

" A intervenção dos poderes federa.e» nas províncias é de licaclissima : 
não importa absorver a personalidade e as funcções de todos os poderes 
constituídos da província, o interCJento,. não deCJe ir inCJestido sinão das 
faculdades indispensaCJeis para o fim da interCJenção ·que ficarão caducas 
simultaneamente com o desapparecimento do facto ou causa que a motiCJOu. ,, 

Depois de invocar ou~ras opiniões, diz o orador que esta é a doutrina 
em vigor : o interventor d~ve ser investido dos poderes que forem indispen-
saveis para dar remedio á lezão que soífrcu ou a di sposição fundamental da 
União, ou a Constituição do Esta.do. 

O que determina.ria. a intervenção em lVIa.Lto Grosso, por um decreto do 
Congresso? 

As disposições constftuciona.es da.quelle ·Esta.d9 a.ltenta.m contra os 
principios fundamenta.es de um regímen republica.no federal? Não. Allega-se 
uma sul)versão pratica do systema. 

Logo, o interventor t~ria de observar rigorosamente aquella. Consti-
tuição, restabelecendo a disposição viola.da.. . 

QLrnl foi a disposição yioln.da que o interventor teria a missão de resta-
belecer? Qua.es os fins da \ntervcnção ? 

A emenda do nobre Deputa.do pelo Rio de Janeiro falla. no restabeleci-
mento das garantias constitucionaes. E' muito vago : a intervenção é uma 
medida muito séria e só poderá ter logar quando for indispensa.vel dar 
remedio a uma determina.da. lesão. Intervir nos negocios peculia.r~s a um 
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Estado, sem precisar os fins da intervenção, é abrir espaço aos mais graves 
abusos, é attentar contra a soberania desse Estado . 

A mensagem do honrado Sr. Presidente da Republica diz que o inter-
ventor deverá mandar proceder a uma nova eleição de governador. 
· O vice-governador que neste momento está exercendo as funcções de 
chefe do poder executivo de Matto Grosso foi eleito de accôrdo com a cons-
tituição desse Estado? A sua eleição foi reconhecida legitima pelo poder 
competente, conforme essa constituição? A mesma constituição estabelece 
que no caso de vaga do governador, em virtude de sua renuncia ou de sua 
morte, será succedido pelo vice·governador? Está provado que o governador 
foi morlo? Si são affirmativas as respostas a todas estas questões, qual foi 
a lesão que soffreu a constituição do Estado que o interventor é obrigado a 
respeitar? O que justificaria, então, a intervenção? _ 

Diz-se : o coronel Pedro Luiz Osorio, r. 0 vice-governador, que está 
actualmente no exercício do cargo de governador, impediu que o coronel 
Antonio Paes de Barros, eleito governador conlinuasse no exercício de suas 
funcções, assassinando-o. Impedindo, por meio de um assassinato, que o 
cidadão eleito para chefe do poder executivo continuasse no exercicio do seu 
cargo, attentou contra o funccionamento legitimo de um dos tres 01;gãos da 
soberania nacional, e commetteu uma lezão c.onstitucional que necessita de 
remedia. O vice-governador é, portanto, accusado do crime politico previsto 
e definido no art. 111, do Codigo Penal. 

Onde está a prova desse crime? A civilização moderna proclamou o 
principio , hoje consagrado em todos os codigos, que ninguem pôde ser con-
demnaclo sem provas, e sem um processo regular em que seja ouvido e 
possa defender-se. 

Onde estão as provas ele que o coronel Pedro Luiz Osorio é autor ou 
cumplice claquelle assassinato, nos termos elos arts. 19 a 21, do Codigo 
Penal? Tem a Camara o conhecimento de factos que excluam, em absoluto, 
a possibilidade ele não ter este cidadão, embora membro do grupo político 
victorioso no Estado, parte clirecta ou inclirecta no crime? Tem a Camara 
elementos serios para afjirmar que é elle um assassino? 

Supponha-se que o Congresso decreta a intervenção, e que o interventor 
manda proceder a uma nova eleição. O eleito assume o exercício do cargo. 
Mas supponha-se tambem que os tribtmaes verificam, em processo feito com 

·todas formalidades· legaes , que o coronel Pedro Luiz Ozorio riáo teve copar-
ticipação alguma no crime. Esta decisão é prof'erida depois daquella posse : 
a intervenção constituiria ou não um verdadeiro attentaclo á Constituiçáo e 
á soberania do Estado? 

O § 15 do art. 72 da Constituição Federal diz : 
" Ninguem será sentenciado sinão pela autoridade competente, em 

virtude de lei anterior, e na fórma por elle regulada. " . 
Não ba lei alguma gue dê autoridade ao Congresso Nacional para con-

verter-se em Poder J ud1ciario, fazer processos e fulminar penas! No dia em 
que o Congresso determinar a intervenção, terá afürmado, por um decreto , 

. perante o paiz, que assumiu as funcções elo Poder Judiciaria. Em outros 
termos, para restab elecer uma disposiçáo constitucional de um Estado, 
violada, começará violando uma disposição ela Constituiç.ão Federal! 

Si o coronel Pedro Luiz Ozodo é um criminoso, a sua responsabiiiclade 
será · apurada perante os tribunaes competenlcs, e sendo conclemnaclo será 
privado elo exercício das funcções do seu cargo . E si esse cargo ficar 
acephalo, pela falta ele um s ubstituto legitimo, nos termos da Constituição, 
ou for usurpado, então, sim, será legitima a intervenção. . 

Referindo-se ao estado de sitio, procura o orador demonstrar que não 
concorrem as condições exigidas pelo. art. So da Constituição : commoção 
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intestina, que ponha em risco a segurança da Republica e faça a patria 
correr imminente perigo. 

Diz o orador que a graYidade da situação de Matto Grosso não é de 
hoje, vem de longe_ .. 

Tambem o ultimo governador foi um caudilho, e foi accusado de· subir 
ao poder em uma onda de -sangue... Si sanguinolenta foi a tragedia de 
Coxipó, horrivel foi a da bahia de Garcez, em que I? amigos do coronel 
Ponce foram barbaramente degolados l -

O illustre Sr. Rodrigues Alves que exercia, então, o cai:go de Senador 
da Republica, com o brilho de quem dispunha de uma palavra eloquente e 
erudita, occupou-se daquelles successos, da tribuna do Senado. Não acredita: 
o orador que elle os tivesse justificado, mas sabe que não pediu a nomeação 
de um interventor para restabelecer naquella parte do paiz o regímen do 
direito e as boas-praticas de um governo republicano . 

Depois de referir-se o orador aos ultimos successos de Matto Grosso, ao 
desejo que tinham os revolucionarios, segundo consta e segundo affirmam 
os seus amigos, de fazer a paz., aô pedido que fizeram ao Sr. Presidente da 
Republica de interpor os seus bons officios, para um congraçamento geral 
no Estado, a recusa deste, e ao apoio que :prestou ao grupo governista, diz : 

Nestas condições, não estando determmado o sentido da disposição do 
§ 2. 0 do art. 6. 0 da Constituição, e nem definidas as attribuições do interven-
tor, autorizar o Sr. Presidente da H.epublica a nomear um interventor para 
Matto Grosso e a decretar o estado de sitio para o territorio, desse Estado, 
abrindo espaço a que o interventor possa, talvez, praticar os mai!:! graves 
abusos, possa mandar para o Acre centenas de infelizes, e suspender todas 
as garantias constitucionaes, será um procedimento sem justificação perante 
a Constituição, e que só poderá ter a significação de uma homenagem ao 
Sr. Presidente da H.epublica, de um voto de confiança a S. Ex. 

O orador não se senite obrigado a dar esse voto; não póde sacrificar o 
direito para prestar -µm:;t homenagem pessoal, e quando o patriotismo não 
lhe impuzesse esse proceder, a recordação das horas sombrias porque pas-
saram os seus amigos , l(lll certo periodo da historia politica paulista, lhe 
daria a energia precisa r.ara bem cumprir o seu dever de republicano e de 
representante da nação! CMuito bem; muito bem. O orador é muito felicitado.) 

' O Sr. Esmeraldino Bandeira. - Sente divergir do parecer assi-
&"nado pela maioria da Commissão de Constituição e Justiça, recusando 
aeclarar o estado de sitio em Matto Grosso. -

Na conjunctura dol01•osa em que se encontra a Republica, ensanguentada 
em uma de suas ciscum~cripções territoriaes pelo desgraçado acontecimento 
da deposição e morte çle um presidente de Estado, acontecimento que 
jul&"ava ha muito relegado ao cyclo das sedições e revoltas passadas : não 
póae o orador silenciar' sobre o assumpto, como era seu maior desejo, 
sabendo embora ser nullo o effeito de sua opinião sobre a conducta politica 
de seus pares. (Não apoiados.) 

E', porém, uma consciencia ; mais, uma palavra; mais ainda, um voto 
nesta Camara : conscien,cia, palavra e voto que tem o dever de tornar bem 
publicos neste momento de grave responsabilidade para os homens pol.iticos 
de seu paiz. 

Fundo é o dissiclio eptre a sua opinião e o parecer referido. 
A Constituição Federal estaria errada si só permittisse o emprego elos 

meios juridicos rrõrmae~ para debellar os males e os crimes de uma parte 
do tenitorio nacional em plena anormalidade e revoluçfto. 

Tal, porém, não aco:ptece, ao menos em sua opinião. 
Conforme o dispoto nos arts . 34, n. 21; 48, n. 15; e So do Estatuto basico, 

compete ao Congresso, e, no recesso deste, ao Poder Executivo : - declarar 
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em estado de sitio qualquer parte do territorio da União, quando a segu-
rança da Republica o exigir em caso de aggressão estrangeira ou commoção 
intestina. 

Dous, portanto, são os factos que por sua excepcional gravidade 
reclamam e autorizam o estado de sitio : a aggressão estrangeira e a com-
moção intêstina. 

Na pypothese de Matto Grosso é fóra de duvida que não se veriilca o 
primeiro daquelles factos . 

Verificar-se-ba, porém, o segundo? 
Para responder a essa interrogação urge preliminarmente assentar o 

conceito jurido-politico da ~ cornmoção interna ou intestina. 
Dous reputados constitucionalistas hrazileiros já o assentaram com 

verdade e erudição : João Barbalho e Ruy Barbosa. 
Em seus preciosos commentarios á Constituição, a pag. III), escreve o 

primeiro : " Ora que commoção intestina é a que, para este effeito (o do 
estado de sitio) se póde comparar á g·uerra e á invasão eslL"augeira? Na 
ordem dos factos desta natureza não encontramos mais que uma deste jacz 
- a guerra intestina. 

E, realmente, que se possa equiparar a uma guerra só alguma outra 
guerra. 

A situação que requer o emprego de medidas singulares, fóra do 
commum, travadas de arbítrio e permittindo violencias, só póde ser o 
estado ele g:uerra, quer por aggressão estrangeira, quer por levantamento á 
mão armacta no paiz (guerra interna) a que o euphemismo da Constittúçãá 
chama de - commoçâo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Não é diversa da que fica exposta, a opinião de Ruy Barbosa: " ... á 
clausula - commoçâo intestina sobresabe no texto, parede meia (permil~a-se 
a phrase) com a clausula " invasão estrangeira '" casadas, umdas , 
geminadas uma á outra. O perigo que se quer prevenir é esse perigo 
anomalo e supremo, de que nos dá a medida a hypothese de inoasão 
estrangeira. . 

_Com e~sa. cala1~idade a .lei associa e equipara a commoçâo intestina. A 
eqmvalencia e mamfesta e mcontestavel. O mal de que se quer precatar o 
paiz é o mesmo: o risco imminente da Republica. Esse risco póde nascer 
de uma destas dLias origens : commoção intestina, ou invasão estrangeira. 

Logo, para que na accepção do texto se dê a commoção intestina, é 
preciso que as perturbações que o caracterizarem sejam analogas, p~la 
e-.ravidade, ás que acompanham a pre.~ença do inimigo no territorio do paiz. 
t.;ommoção intestina e a das grandes anciedades publicas, quando a 
anarcbia bate ás portas e a autoridade duvida de si mesma; quando o 
cspirito publico se ensombra, sob impressões semelhantes ás. que .se 
despertam ante a profanação do solo sagrado da patria pelo estrangell"o 
armado ." - O estado de sitio, page 36. 
. E~s ahi, Srs. Deputados, a configuração juridico-politica da commoção 
m testm a. 

Ter-se-lm, porém, verificado essa cornmoção em Matto Grosso? 
Respondem a11irmalivamente os factos conhecidos e provados. 
Numerosos individuas que de mezes a esta parte vinham movendo forte 

opp_osição armada ao governo do Estado, em marcha ininterru_pta para a 
capita}., abriram as prisões e libertaram criminosos; destrmram UID3;S 
propriedades e apossaram-se de outras; invadiram quarteis para subtralur 
armas e mwúções; destruíram linhas telegraphicas, commeltendo toda sorte 
de depradações, como informa a mensagem dirigida a esta casa pelo 
honrado Presidente da Republica. 

E em um cortejo pavoroso de violencias e attentados, em um crescendo 
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maldito de crimes contra a propriedade e a vida foram até a pessoa do 
presidente do Estado, supprimindo-o pelo assassinato! . 

Que outras violencias; que outros crimes, senhores, faltam occorrer em . 
Matto Grosso para demonstrar que al1i · se deu e se dá exactamente a 
comrnoção .intestina de que trata a Constittúção de 24 de Fevereir_o? ! 

Que respondam as consciencias honestas e não flagelladas por obsessão 
de qualquer especie. 

Mas si assim é evidente a commoção intestina em Matto Grosso, inevi-
tavel se torna a decretação do estado de sitio para essa parte do territorio 
nacional, nos restrictos termos dos arts . 34, n . 21 ; 48, n. 15; e 80 da 
Constituição Federal. 

Argumenta-se, porém, que não mais existe essa commoção, porque, 
afastado do poder e morto o presidente Antonio Paes, assumiu o exerc1cio 
do cargo o respectivo I. 0 vice-presidente, autoridade legitima que com .os 
revolucionarios dominou a ordem antes profundamente perturbada e que, 
portanto, desappareceram os motivos que justificavam a decretação da 
medida em debate . 

Descutir assim é simplificar demais os termos da questão; é empanar 
uma face do problema que, aó contrario, deve ser posto em toda a evidencia 
aos olhos do Congresso Nacional. 

E' legitima a autoridade do I. 0 vice-presidente de Matto Grosso? . 
Ninguem, ele certo, o contesta, por isso que ella provém ele uma eleição 

popular, fórma legal do provimento deste cargo. 
Mas serão legaes a posse e o exercicio em que ora se acha do mesmo 

cargo o referido vice-presidente? . 
Não; responde o orador com toda a energia dessa negativa. 
Não; porque a posse e o exercido lhe foram dados por uma revolução 

de que elle vice-presidente rra participe ; e a revolução não é, segundo o 
direito escripto da. Republic~t, um meio constitucional ou legal ele successão 
e posse elo poder. 

Revolução ele que elle •,vice-presidente era participe, cumplice ou co-
autor : verdade é esta que n,ão poderá ser illudida por tudo que se pretenda 
e queira oppor. 

Leiam-se os jornaes; ausculte-se a consciencia publica; attencla-se á 
notoriedade; consultem-se os factos; ouça-se a palavra ho=ada do Presi-
dente da Republica, medite-se nos telegrammas do vice-presidente de l\fatto 
Grosso : que todos esses eleµientos se conjug.am para a construcção forte 
desta verdade - o actual governo daquelle Estado é participe na revolução 
que depoz do cargo e supprimiu da vida o presidente Antonio Paes. 

Ouçam-se estes dous telegrammas passados pelo vice-presidente de 
Matto Grosso e transcriptos 11a mensagem do Governo da Republica : 

" Tenho a honra de comrnunicar-vos que, por haver o coronel 
Antonio Paes de Barros, pr~sidente do Estado, abandonado o respectivo 
cargo, deixando esta capital e seguindo para logar ignorado, assumi hontem, 
como I.º vice-presidente, o exercicio daquelle cargo . " 

Esse despacho telegrapbico é de 2 do corrente e o presidente Antonio 
Paes foi assassinado no dia ~ . como se verifica deste outro telegramma da 
mesma procedencia : 

" O commandante em chefe do exercito libertador trouxe ao meu 
conhecimento que urna escoita que fizera seo-uir no encalço de um grupo 
evadido das trincheiras, que eslava nas immediações da fabrica de polvora 
de Caxipó, alarmando a população, fizera séria r csistcncia, sustentando 
vivo fogo de fuzilaria, do qual resultou ficar ferido o commandante ela 
mesma escolta, coronel Sulpiçio Caldas, e morto um dos do grupo adverso, 
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0 qual, cessada a acção, reconheceram ser o coronel Antonio Paes de Barros, 
ex-presidente do Estado. " 

O commandante do exercito libertador são palavras textuaes do vice-
presidente do Estado de Matto Grosso. 

Exercito libertador! 
E o orador que era tão ingenuo em acreditar que na Republica só havia 

. um exercito - o glorioso exercito nacional! 
Exercito libertador! Quer dizer - força armada, · inconstitucional, 

creacla para depor e matar um presidente de Estado! 
Seja, porém, como for, revidam os que impugnam o estado de sitio, o 

que é facto é que hoj e existem ordem e paz em Matto Grosso. 
Mas que ordem? Que Paz? 
A ordem de Varsovia? A paz dos cemiterios? 
Pois é possível que esta Gamara, rica em talentos, opulenta em compe-

tencias, deslembre o velho brocardo juridico de que - o que é nullo em sua 
origem não produz effeito valido, de que sendo nulla, como illegal, a 
successão do governo. de Matto Grosso, a ordem que alli existe, dado que 
exista, é uma ordem que briga com a lei, que collide com a Constituição? 

Raciocinando por. exclusão de partes, poderão ainda retrucar: si não ha 
ordem legal, ha pelo menos paz. 

Entretanto, informa em sua mensagem o primeiro magistrado da 
Republica: 

• Não reputo assegurada a ordem publica e começo a receber queixas 
de perseguição e pedidos de garantias por parte dos que ha pouco serviram 
sob as ordens elo govorno legal do coronel Antonio Paes. " 

Por esses motivos, além ele outros já lembrados por diversos oradores 
e de inteiro accôrdo com os procedentes desta Casa, que em circUlllstancias 
semelhantes á presente já concedeu por mais de uma vez ao Governo que 
ahi está a medi.da que ora lhe quer negar : o orador falla e vota pelo estado 
de sitio em Matto Grosso. 

, A' pergunta que se tem feito de qual o artigo da Constituição em que 
poderá assentar a intervenção do Governo Federal naquelle Estado, 
responderá que são diversas as questões ela decretação do estado de sitio e 
da intervenção federal. 

Mas que no caso controvertido, uma e outra teem assento na 
Constituição. 

A concessão do estado de sitio se justifica pela occorrencia da 
commoção intestina, nos termos dos arts. 34, n. 21; 48, n. 15 e 80. 

E a intervenção, no caso occorrente, assenta no art. 6, n. 2: a 
manutenção ela fórma republicana federativa, pois que é attentado contra 
essa fórma de governo a substituição revolucionaria e sanguinolenta do 
presidente de um Estado pelo r.º vice-presidente. 

E admira que a Gamara se mostre agora tão parcimoniosa na concessão 
do estado de sitio quando, ha pouco, se revelava tão prodiga e confiante, 
tendo-o concedido por mais de uma vez nesta Capital até para que as 
respectivas autoridades judiciarias pudessem apurar as responsabilidades 
dos implicados nos acontecimentos de 14 de Novembro! 

Entretanto e contradictoriamente á conducta anterior ela Gamara, 
desprezando ainda todas as razões expostas e que justificam a medida em 
debate, dizem os signatarios do parecer da Commissão de Justiça que o 
caso é da competencia do Poder Judiciaria e que este em Matto Grosso tem 
plena autoridade e independencia para exercer a sua jurio:;dicção. 

Pungente e dolorosa ironia! 
Em um Estado em que o presidente foi morto pelos revoltosos, um 

procurador e um juiz seccionaes poderão agir com independencia e 
VOL . IV. 9 
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segurança no processo e julgamento dos revolucionarios que se apossaram· 
do poder! . . 

Que a magistratura de Matto Grosso proceda contra os criminosos, 
accrescentam. · 

Mas essa magistratura não está sujeita ao vice-presidente revolu-
cionario? 

Cornmetter, Srs. Deputados, a funcção de proceder contra a revolução 
aos proprios revolucionarios, e de julgar os crimes aos proprios cl'iminosos 
é cousa que vale pelo sacrificio da lei e pelo tripudio da justiça! (Muito 
bem; miiito bem. O 01'ador é vivamente cumpriment0_do e felicitado.) 

O Sr. Serzedello Correa. - Sr- . Presidente, era intenção minha, 
proposito assentado, não tomar parte no presente debate. 

Era intenção minha não voltar á tribuna para discutir · assumptos 
referentes ao Estado de Matto Grosso, e assim procederia de certo si não 
fôra a rota que a discussão tem tomado e a necessidade que sinto de dizer 
alguma cousa ell1 favor dos meus amigos políticos que foram levados a 
tomar armas no Estado que tenho a homa de representar. 

Os acontencimentos que se teem desdobrado ém Matto Grosso são nesta 
hora objecto de projec o de lei, provocado por uma mensagem do Sr. Pre-
sidente da Republica, pedindo o estado de sitio ou a intervenção por parte 
dos poderes federaes, no meio de phrases duras e crueis de condemnação a 
esse movimento em favor da liberdade de um povo opprimido. 

O proprio .parecer da illustrada Commissão de Justiça, e como elle os 
eminentes oradorE'.s q~e teem explanado.º. assumpto, J?OSsuidos pela emoção 
profunda das pnme1ras e falsas noticias a resperto dos desfechos da 
revolução de Matto Grosso, annunciando que o governador daquelle Estado 
havia sido covardemente assassinado pelas forças revolucionarias, tem sido 
unanimes em conclemnar io processo revolucionariÓ, no qual não veem a 
reivindicação dos brios \lo povo de um Estado inteiro, mas sim uma 
explosão de ambições grofiseiras que terminaram na tragedia de Coxipó .. 
Dabi o ensejo para declar<1.ções que valem por verdadeiras profissões ele fé. 

Eu tambem, Sr. Presidente, faço a minha com o maior desassombro e a 
maior sinceridade. 

Declaro á Gamara com a maior franqueza que, deante dos abusos que 
teem sido prà.ticados em muitos Estados, dos erros que teem sido 
commettidos e da necessidade inadiavel que eu vejo, para a tranquillidade 
e unidade de mfu.ha Patria, da revisáo constitucional, não sou daquelles que 
não se filiam ao grupo dos que se denominam nesta Casa republicanos 
conservadores. Serei, si o quizerem, um republicano liberal. 

O Sn. MENEZES DomA. - Muito bem. 
O Sn. SERZEDELLO CollRftA. - E foi por isso que no regimen monarchico 

eu fui um l'evolucionario para implantar o 15 de Novembro e fundar as 
instituições repuMicanas, e no regímen republicano, a 23 de Novembro, fui 
tamhem revoluciona.rio, p<\.ra imp1antar no meu paiz a verdade do regimen 
constitucional, e, digo-o com toda a sinceridade, o serei amanhã si tiver de 
attender aos reclamos do povo em defesa de seus direitos, si forem 
conculcados por um Governo tyrannico, absorvente de todas as liberdades 
publicas (apoiados; muito bem), si esse for o ineio supremo de que possa 
lançar mão para evitar que seja collocado o meu paiz muito abaixo da 
civilização da nossa época e do nosso tempo pelos detentores do poder, que 
nas democracias só são dignos de respeito quando justos, bons, escravos da 
opinião e das leis. (Apoiaáos; muito bem.) 

Sr. Presidente, dous oradores notabilíssimos, da honrada e distincta 
bancada do Rio do Sul, trouxeram para o debate palavras causticas e 

' . 
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amargas, á quelles que assumiram o papel de revoluciona.rio dentro do 
Estado de Matto Grosso sob o sentimento das primeiras noticias. 

O meu illustre a.mi1:10 Dr. · Pedro Moa.cyr, e não va.e nisso uma offensa. ou 
um- a.ta.que pessoal a S. Ex., que sabe a admiração que lhe tributo e o 
conceito em que .tenho seus talentos, fez em phrase violenta a condemna.ção 
da revolução de Ma.tto Grosso, esquecido sem duvida da solidariedade que 
S. Ex. não ha. muitos a.nnos manteve com um movimento revoluciona.rio 
em seu Esta.do, movimento que foi o inicio das revoluções locaes e no qual 
:;e fizeram milhares e milhares de victimas. 

O Sn. PEDRO MoACYR. - Responderei a V. Ex. 
O Sn. SERZEDELLO ConnÊA. - Por sua vez, Sr. P1·esidente, o meu 

illustre a.migo, gloria deste paiz e da tribuna parlamentar, o nobre Deputado 
pelo Districto Federal, Sr. Dr. Barbosa Lima, pareceu-me, no brilhantíssimo 
discurso que pronunciou nesta Casa, accredita.r que o illustre vice-
governador de Matto Grosso se acha envolvido no movimento revolu-
cionario daquelle Estado, pelo simples facto de ser amigo da situação 
politica. ora a.ili dominante. S. Ex. o julgou mesmo connivente com essa 
revolução, solida.rio com ella e por isso mesmo deixou entreYcr que o 
reputava até coparticipe no assassinato do governador, que se dizia morto 
covardemente após a victoria, falsidade que o Presidente da Republica, 
apezar de sua posição, não ousou affirmar e hoje felizmente completamente 
evidenciada sem haver quem com alguma idoneidade se atreva a 
confirrnal.-a . 

O Sn. BARBOSA LIMA. - Muito simIJles, a connivencia com a · revolução 
consta· dos documentos e da propria palavra do vice-governador. 

O Sn. SERZEDELLO CoHRÊA. - S. Ex., só porque é um paladino em 
defesa das liberdades publicas, o meu illustre amigo e collega de annos, só 
por que nesta Camara tem luctado sempre contra os governos, e porque a 
sua palavra ora é como um latego de fogo a queimar abusos, ora como um 
toque de clarim a concitar as energias civicas á resistencia, quantas vezes 
não tem sido um suspeito e julgado em connivencia com acontecimentos 
revoluciona.rios? Ao proprio crime de 5 de Novembro, hediondo, sem idéal, 
sem antecedent~s em nossa vida, na celebre doutrina da societas sceleris 
procurou a paixão politica e partida.ria, procuraram os odios do dia 
envolver indirectamente e miseravelmente nomes como o, de Glycerio e o de 
Manoel Victorino. S. Ex. mesmo foi um dos perseguidos da hora. 

O eminente homem politico, a quem este paiz deve já extraordinarios e 
enormes serviços, o grande Senador gaucho, o eminente Senador Pinheiro 
Machado, espirito liberal, :prudente, calmo, sabem todos que não deixou de 
ser suspeitado nos acontecimentos de Novembro; no emta.nto, sabem todos 
que elle jamais, como o meu illustro amig·o e camarada de armas, teve a 
menor responsabilidade nos acontecimentos. 

O Sn. BARBOSA LIMA. - Nesse caso, a suspeição era uma· indignidade; 
mas ha casos em que a suspeição de ser revoluciona.rio é um motivo de 
grande m erito. 

O S11. SEHZEDELLO CoRRÊA. - Mas, Sr. Presidente, a feição que 
Lomaram os primeiros discursos nesta Casa, em relação aos acontecimentos 
de Matto Grosso, não foi essa de considerar os revoluciona.rios como dignos 
de apreço e de respeito em attenção ás idéas políticas e aos sentimentos que 
os levavam ao campo da lucta ; ao contrario, as noticias aqui assoalhadas 
sem se saber por quem e como, sem apparecer nenhum respou savel, sem 
que se lesse um telegramma assignado por pessoa competente, com 
ii:loneidade moral para isso, affirmando que o presidente do Estado tinha 
sido covardemente assassinado, tinham creado na atmosphera da Camara a 
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preoccupação de que essa revolução teve por intuito o assassinato do 
governador, exactamente porque o vice-presidente, que ia substituil-o , era 
da parcialidade dos revolucionarios. 

Isso era simplesmente uma infamia, Sr. Presidente, era uma indigni-
dade, era uma· covardia miseravel, era uma deshonra abominavel que eu 
sabia porque conheço os sentimentos dos chefes revolucionarios, condem-
nada por todos os homens de coração, por todos os homens de bem do 
Estado que obscuramente represento. 

Eis porque eu dizia - me tragam provas, me tragam documentos, me 
tragam affirmação categorica de uma pessoa idonea affirmando essa 
covardia e essa miseria, e eu estarei ao lado dos que protestam contra essa 
vilania a exigir para exemplo a mais tremenda punição . 

Ainda mais: declaro a V. Ex., declaro á Gamara, me sentiria aviltado 
se continuasse a occupar esta cadeira de Deputado. (Sensação.) 

Eu renunciaria o meu mandato! Felizmente isso não passa de miseravel 
exploração para fatiará sentimentalidade do povo. 

Até agora Sr. Presidente, não se tem feito, mesmo a traços geraes, a 
historia do movimento revolucionario em Matto Grosso. 

Uns viram apenas nelle o triste epilogo do Cmdpó, outros acreditaram 
em paixões subalternas, em desejos grosseiros de Poder por parte desses 
homens que se batiam pela liberdade, e outros, frnalmeute, como · o 
illustrado collega Deputado por Matto Grosso ainda hontem affirmava da 
tribuna, acreditaram que a revolução estava planejada de longa data, havia 
sido premeditada, estudada e preparada. Era um movimento de paixão 
politica e partidaria. 

Pois bem, Sr. Presidente, asseguro a V. Ex. com a responsabilidade de 
meu nome e tendo estado em Matto Grosso, testemunha occular do 
desenrolar de todos os acontecidos, com os olhos voltados, Sr. Presidente 
(e tenho o direito de ser ~creditado) para a imagem veneranda daquella que 
me deu o sêr, asseguro que isto é uma mentira, que isso é uma infamia. 

A revolução explodi11 1 Sr. Presidente, naturalmente, como consequencia 
da atmosphera que de longa data reinava , de odios, de vinganças politicas , 
de desrespeito aos direitqs individuaes, -e ao de ataques á propriedade, da 
falta de garantias, annullada a justiça, pois que a magistratura não podia 
agir livremente. 

Eu fui testemunha dq. demissão, contra lei expressa, de um magistrado 
vitalicio, o juiz Carvalhoi;a, porque não era da parcialidade do o-overno e 
havia commettido o crime ele associar-se á recepção do Dr. Manoel Murtinho. 

Assim, Sr. Presidente, quando estive em Matto Grosso, era essa a 
atmosphera . Por toda a riarte queixas. Por toda a parte o terror. Cuyabá ás 
')horas da noite era um cemiterio; todas as casas fechadas, e só aqui e 
acolá, perambulavam paizanos armados. · 

Durante todo o tempo em que lá estive, sabe o meu illustre collega e 
adversaria politico, si não tenho cumplicidade com o movimento; fui nesse 
tempo um elemento de paz, de concordia, de pacificação, de accôrclo e de 
conselho á resignação. (Apoiados.) 

O proprio governador do Estado quando, feita a colligação, se sentiu 
abandonado em muitas localidades , especialmente em Corumbá, onde a 
unanimidade da população não o acompanhava; reduzido a um grupo 
minimo ele amigos, não cpnfiando na prudencia e na elevação moral desses 
amigos, me peclia que evitasse a perturbação da ordem em Corumbá que 
fosse um instrumento de ordem, evitando a reacção contra. os seus amigos, 
o que cumpri durante todo o tempo que lá estive. 

Mas, quaes foram as origens da revolução? Qual foi o seu chefe? . 
Sr. Presidente, o chefl'J desta revolução foi o coronel Ponce. Não se trata 

de um nome obscuro nos 3;11Ilaes politicos deste paiz. . 
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Chefe liberal de alto valor e renome no Imperio, durante a Republica 
teve no seu Estado largas vezes uma autoridade incontestavel; foi seu gover-
nador, representou-o no Senado e, mais ainda, durante a vida do que se 
chamou antigamente a Concentração e o Partido Republicano, ·que ·apoiava 
o Dr. Prudente ele Moraes, o coronel Ponce, amigo intimo do actual Presi-
dente da Republica, fez com elle parte da -Commissão Executiva d.este 
partido. 

As origens da revolução. 
São do dominio publico, Sr. Presidente, as divergencias que se foram 

accentuando entre a familia Murtinho e seus amigos politicos, em Mátto 
Grosso, · e o governador do Estado que, até então, unidos formavam o par-
tido que governava o Estado contra o coronel Ponce e seus amigos, .que 
então se achavam no ostracismo e na opposição. 

Não se desenhava ainda, nem em sombra, a colligação, quando as diver-
gencias, que começaram a se pronunciar, por occasião do tratado de Petro-
polis, que cresceram pelos dispendios dos dinheiros do Estado, já profun-
damente arruinado, pelos actos tendentes á reforma da Constituição, para 
manter no Pod_er o governador, se accentuaram de modo preciso por occa-
sião da escolha presidencial. 

O governador eleito pelo partido, sem audieilcia dos chefes politicos 
desse partido e dos seus amigos, apressou-se em transmittir ao Sr. Presi-
dente da Republica a al'llrmação categorica de que o acompanhava para a 
eleição do Sr. Bernardino de Campos. · 

Ao mesmo tempo o Dr. Manoel Murtinho communicava aos seus amigos 
de Matto Grosso que, tendo responsabilidades no Estado e estando aqui 
profundamente ligado ao meritíssimo Senador Pinheiro Machado desde a 
wimeira hora do protesto e da reacção contra a·intervenção indebita do 
Sr. Presidente da Republica, que queria impôr á Nação o seu successor, 
falsificando assim o reg·imen e ludibriando os sentimentos republicanos da 
Nação, lhes pedia que aguardasse instrucçôes a respeito da orientação poli-
tica que deviam ter sobre tão momentoso assumpto. 

Partiu S. Ex. em pessoa, para o Estado, acompanhado do Sr. Senador 
Metello. Era natural, na previsão, e quasi certas, de rompimento com as 
forças que então estavam ao lado do Governo, que este illustre homem 
publico não recusasse a liga, a união com o Sr. coronel Ponce, tanto mais 
quando, Sr. Presidente, ao lado dessas divergencias de caracter politico 
havia uma necessidade mais grave de união e de força. 

O Estado se achava profundamente arr1únado, com dividas, com deficits, 
falta de garantias aos direitos indivicluaes, os funccioriarios publicos não 
eram pagos e, mais do que isso, havia a ameaça de uma reforma constitu-
cional para reeleger o governador, que era, bem ou mal, não indago, apon-
tado como o autor dessa desgraçada situação. 

O Sn. BENEDICTO DE SouzA. - E' uma verdade. 
O Sn. SEUZEDELLO CouRÊA. - Che"'aclos esses dous homens publicos a 

Corumbá, já tive occasião de contar á Gamara como se fez a união, na sala 
de visitas da humilde casa que habitava em Curumbá o Sr. coronel Ponce. 
O Sr. Coronel Ponce, J?ela união aos elementes que tinha o Sr. Dr. Mur-
tinho, não impo:r. condições; pelo contrario, affirmou que não tinha condi-
ções a não ser uma unica, a ele que fosse governar o Estado, no proximo 
quatrienno, o homem justo e o magistrado integro que já havia governado 
lVIatto Grosso com respeito á lei, com probidade superior, deixando dedi-
cações e respeito em seus 'propl'ios adversarios. 

Acceito isto, fez-se a liga; roas resolveram os tres homens puhlicos que 
se não publicasse o manifesto, que se 1ião tomasse uma attitude contraria 
ao governador, sem se tentar todos os meios, todos os processos para uma 



134 

conciliação, para a harmonia completa de toda .a familia mattogrossense. 
Dirigiram-se então para Cuyabá e eu os acompanhei. Em Cuyabá o Senador 
Metello foi o encarregado de dirigir-se pessoalmente ao govemador ; ao 
f'allar-lbe nessa união, S. Ex. o Sr .. presidente a repelliu immediatamente, 
dizendo que qualquer união com o Sr. coronel Ponce e sua gente era impos-
sível. Como 1 lhe disse o Senador Metello, já fallo a V. Ex. em nome do 
coronel Ponce, porque o accôrdo comnosco está feito ; e, si V. Ex. repelle 
essa preliminar não temos nada feito, e então teremos de combater no 
terreno legal, em cal)lpos oppostos. 

' Dias depois ~sseguravam-me que devido á intervenção daqui do centro, 
apparecera uma outra proposta para o accôrdo. Essa proposta consistia em 
que o governador daria o terço da assembléa aos dous grupos reunidos 
e não faria questão de dar a metade da deputação federal. 

Quer o Sr. Dr. Murtinho, quer o Sr. coronel Ponce, quer o Sr. Metello 
lhes declararam categoricamente que não podiam acceitar o accôrdo nestas 
bases, porque os elementos colligados de Matto Grosso, não tendo o apoio 
do governo federal e do governo estadual, representando a grande maioria, 
sinão a quasi totalidade do Estado, si não tivessem a maioria na assembléa 
estadual faziam um accôrdo sem g·arantias para si e por isso pediam que se 
invertesse a proposta, isto é, que S . Ex. continuasse como governador, que 
fizesse a deputação federal como entendesse, mas que a maioria da assem-
bléa estadual fosse de amigos da colligação dos dous grupos Ponce-Mur-
tinho, mesmo porque o governador representava então um grupo e a .colli-
gação dous. Esse seria o meio seguro de evitar-se a reforma da constituiçfto 
do Estado com o fim de tornar elegível o governador. 

Esta proposta foi novamente repellida. Dada a recusa, que restava 
fazer? 

Os homens que se haviam unido com os seus melhores amigos no 
Estado fizeram o seu manµ:esto rompendo com o governo local, abrindo a 
opposição no teneno con~titucional. 

Ao manifesto vieram as adhesões em massa de varias localidades, a 
começar por Corumbá. A J.Daioria dos chefes ~oliticos que até então estavam 
ao lado do governador ab,mdonaram-no. S. Ex. ficou quasi que isolado. 

Nestas condições se pleitearam as eleições estadual e municipal, e o 
partido da colligação vendeu. Assim foi que em 12 municípios do Estado, 
nada menos de 9 dos mais importantes, das maiores cidades do Estado 
como Corumbá, S. Luiz de Caceres, Rosari0, etc., tiveram camaras unanimes 
da parcialidade contraria !j.O inditoso o-overnador. 

Em Cuyabá, capital, ganhou a cofügação apezar das violencias pratica-
das. O governador porém, forte do apoio federal, tendo a força policial e a 
cidade occupada por bandps dos taes paizanos armados reconheceu a sua 
camara limitando-se os meus amigos a uma duplicata platonica e sem rea-
lidade. O mesmo se deu cqm a assemhléa estadual. S. Ex. mandou apurar, 
como quiz, a eleição, reconheceu e installou a sua assembléa. O Governo 
Federal a legalizou comparecendo as autoridades federaes á abertura e 
meus amigos limitaram-se a dizer que fariam duplicata. Era, porém, tal o 
terror que havia, era tal o receio de violencias, que jamais se atreveram a 
reunir- se e installar a sua assembléa. 

Por occasião, pois, da entrada dos revolucionarios em Cuyabá, a assem-
bléa que funccionava e estl\. ainda funccionando é a do partido que apoiava 
o ex-governador. 

O SR. BARBOSA LIMA. - Esses amigos, segundo telegramma que li, já 
adheriram á causa dos victoriosos. (Ha oiztros apartes.) 

O SR. SERZEDELT.o CoRR:fl:A. - E assim permaneceram as cousas, 
Sr. Presidente, até a eleição federal que pleiteámos e ganhámos. Approxi-
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mava-se a apuração. O governador tinha quando muito tres mesarios 
dando-se-lhe o presidente da camara municipal de Cuyabá e bem assim ~ 
substituto do juiz que era de sua parcialidade e que se mostrava tão afas-
tado do seu dever que no edital de convocação dos membros da Junta 
esquecera de mencionar os nomes dos presidentes das intendencias da~ 
principaes cidades do Estado, pois ignorava quem fossem. A colligação 
tinha nada menos de nove mesarios e maioria por conseguinte na junta. Que 
fez então a g·ente do Governo? 

Começou de assoalhar por toda parte que Ponce e seus amigos planeja-
vam a revolução, que em varios pontos do rio Cuyabá já havia g-randes 
forças reunidas. Teleg·rammas do tenente-coronel Fontoura ao Ministro da 
Guer.ra, do commandante Protogenes da Escola de Aprendizes ao Ministro 
da Marinha, de ambos ao propr10 commandante do Districto, até mesmo do 
Governador assegurando ora que a revolução era imminente, ora que em 
Cuyabá havia planos tenebrosos contra o Governador, crearam tal atmos-
phcra. que o Governo Federal mandou com urgencia que um dos navios de 
guerra da flotilha seguisse rapido para Cuyabá. 

O SR. J osÉ CARLOS. - Que navio seguiu? 
O Sn. SERZEDELLO CoRRÊA. - O melhor que lá estava. O Antonio João. 
O Sn. JosÉ CARLOS. - Estavam hem servidos. 
O Sn. SmizEDELLO Conn:fuA. - Emquanto isso se dava, os meus amigos 

aterrados pediam que eu fosse á Cuyabá, que a minha presença poderia 
evitar que fossem victimados. Por sua vez o coronel Ponce e varios presi-
dentes de intendencias que já estavam em Corumbá sabiam que não chega-
riam á Cuyabá e pediam-me que os acompanhasse e conseguisse do general 
commandante que fosse até Cuyablj.. E esse general era e é insuspeito ao 
Governo Federal e ao governo do Estado , tal a correção com que se houve. 

Eis, Senhores, como a colligação até a apuração da eleição federal pre-
parava a revolução!! Tal alarma, porém, se fez que aproprio general Aguiar 
Corrêa mandou chamar-me e inqueriu-me sobre o que havia, mostrando-me 
os gravissimos telegrammas que tinha recebido. 

Declarei-lhe então que tudo era uma infamia, que meus amigos não 
tinham revolução alguma planejada, que era uma falsidade a idéa de forças 
reunidas no rio abaixo e aproveitei-me da occasião para pedir-lhe que 
fosse á Cuyabá, que fosse em pessoa asseo-urar-se da verdade, pois o que se 
estava preparando eram motivos que justificassem novas violencias contra 
os meus amigos . 

S. Ex. resolveu-se, enliio, querendo deixar o Estado em paz, a seguir 
para Cuyabá afim de assistir a apuração da eleição federal. Pois bem, Sr. 
Presidente, desde que souberam que o g·eneral ia a Cuyabá começou a 
chover telegrammas para que não fosse, gue não era necessario, que a 
cidade estava em paz, que o governador tmha elementos poderosos para 
manter a ordem. O proprio g·overnador passou extensíssimo telegramma 
dizendo ao general que não fizesse o sacrificio de ir á Cuyabá, que tinha meios 
seguros de evitar que a ordem fosse perturbada. O velho soldado, porém, 
tudo já havia comprehendido e, resolutamente, resolveu seguir. Então que 
fez o governador? Mandou atacar a usina do Arica de amigos da colligação 
certo de que abi haveria lucta e justifica.r-se-bia dos boatos espalhados. 
Finalmente a gente do Arica despercebida, espalhada no campo a trabalhar 
não l'ez resistencia e a usina foi saqueada sem a menor luta. falhando ainda 
o pl:rno. · 

E assim amparados pela companhia do commandante do districto 
puderam os meus amigos com o proprio coronel Ponce chegar a Cuyabá. 
Os que não seguiram nessa occasião como o coronel Pio Rufino, e um outro, 
presidente de uma das camaras municipaes, cujo nome agora não me recordo, 
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foram sequestrados em caminho. Eis a verdade. Mas o que vi eu e o que 
viu o general Salles ? 

Por toda parte o abandono lil, em logar algum, nem vestigfos da tal 
revolução. Meus amigos em Cuyabá tomados de terror; occupada Já. a cidade 
pelos taes paizanos armados ás ordens ela policia do Estado. Feita a apura-
ção desci para Corumbá. e retirei-me de Matto Grosso deixando o Estado 
em paz e no espírito ele meus amigos a convicção de que, feito reconheci-
mento aqui de eleição federal, lá começariam as vindictas, as perseguições 
e por isso só pediam um commandante de districto que residisse em Cuyahá 
e fosse pal'a elles uma garantia. 

De iacto, füs. Deputados, feito o reconhecimento aqui, o que se deu no 
Estado ? Mandou o governador depor a lntendencia de Poconé, mandou 
depor a do Coxim, já anles havia sido deposta a de S. Luiz de Caceres, 
mandou depor a elo Rosario e preparava-se a deposição de Corumbá. 

Que fazer? Para que lei e :para que poder appellar? O Governo Federal 
era sm·do. Já haviam sido demittidos trcs commandantes de clistricto porque 
não foram instrumentos do governador. Já afastara-se do commru1clo do 8. 0 

o tenente coronel Affonso Pinto, velho soldado hrioso, por simples suspeita. 
Já se retirara o coronel Horacio ele Almeida pelo mesmo moLivo. Ao menor 
telegramma de caracter político accusanclo a este ou aquelle officia por actos 
de sympathia ao partido de colligação já o Ministro da Guerra. pressuroso, 
pedia explicações e exig:ia punições, em compensação os elo lado do g·over-
nador podiam commanaar policias e atacar a propriedade particular e tudo 
se achava regular. Os militares eleitos pelo lado elo governador foram imme-
diatamente postos em disponibilidade. Os do lado contrario, nada: exigia-se 
tudo quanto era documento e quando tudo isso estava feito exigia o Ministro 
da Guerra que o governador requisitasse ou communicasse, como se podesse 
o governador que mandava depor as intendencias, communicar ao Ministro 

- a eleição de adversarios S<'!llS para essas mesmas intendencias ! ! Está ahi, 
senhores, porque ha tres ou quatro officiaes elo exercito envolvidos nessa 
revolução r 

Foi a injustiça, foi a desigualdade de tratamento, foi o desconhecimento 
de seus direitos que os atiraram na luta. (Apoiados.) Deante de todas essas 
violenci.as, que fazer? 

A revolução? mas ella só aproveitaria ao Governador porque do lado 
de meus amigos ella era contraria a seus interesses. De posse de maioria da 
deputação federal, ele posse de nove municipios do Estàclo, com enorme 
maioria na Capital, pertençendo ao partido com quem deve governal' o pre-
sidente eleito, tendo de colj.tar com o seu apoio, quando poucos mezes falta-
vam para a eleição presidencial no Estado tendo ganho todas a eleições que 
ahi se haviam ferido, para que revolucionar o Estado quando o Sr. Dr. llo-
drigues Alves dava ao Gov,ernadortodaforça, este teria a força federal corno 
teve ele seu lado ? Não, Srs. Deputados, só a desesperação, só a impossibili-
dade de continuar a o solfrer, só a supl'erna necessidade ele defesa a esta 
emergencia podia levar os meus amigos a revolução. E a verdade é que 
eram taes as paixões, tal f1. falta de garantia e tal o isolamento em que se 
sentia já o Governador do Estado, e tal o estado dos espíritos em Matto 
Grosso, receiosos de crueis vinganças, que bastava que um homem tivesse a 
coragem de dar um grito, para as populações corressem de todos os lados 
a reunirem-se a este homem para fazer a revolução. 

Foi o que se deu. A revolução fez-se ; e depois de 10 dias de tiroteio e 
combate nas trincheiras os rcvolucionarios entraram na capital, já. dorni-
nando em todo o Estado. 

Telegrammas aftirmam que o governador se retirara dias antes; e aqui 
começa a lenda e a historia. Assoa1ham uns que elle foi covardemente assas-
sinado pelas costas, quando a verdade é que o Presidente da Republica, que 



tem naquelle Estado o tenente-coronel Fontoura, o commandante Protogenes 
da Escola de Aprendizes, o _delegado fiscal, o juiz seccional, todos da par-
cialidade do governador, não apresenta um só tele&ramma com responsa-
bilidade, affirmando que o governador foi assassinacto. 

O Sn. PAES BAIUIBTO. - V. Ex. dá licença para um áparte? A noticia a 
que hontem me referi foi transmittida ao Governo Federal ; não foi de amigo 
meu; diz que a bala que victimou 'o governador entrara na região dorsal 
e sahira na peitoral. 

O Stl. SERZEDELLO ConnÊA. - Posso responder a · V. Ex. dizendo que 
vi hoje um Lelegramma e V . Ex. o viu tambem nas rnãos de um Deputado 
da Babia nosso collega. 

Nas mãos de um nosso collega, Deputado pela Bahia de pessoa intima-
mente ligada a V. Ex. e ao governador do Estado, com grandes respon-
sabilidades na gestão dos ultimos negocios, dizendo que o cadaver do ex-
governador apresentava dous ferimentos: um no peito e outro na testa 

Onde o ferimento pelas costas, onde a affirmação do assassinato? 
-Mas, Sr. Presidente, ha telegrammas que nào estào desmentidos. Esses 

affirmam que tendo fugido o ex-governador do Estado, note a Gamara, não 
como um vencido, mas com o fim de encontrar as forças federaes e, á testa 
dellas, dar combate ás forças revolucionarias, fora enviada uma escolta ao 
seu encalce e que, no tiroLeio havido, morreu o governador e foi ferido o 
commandante dessa escolta. 

O facto parece extraorclinario. 
Muitos perguntam: como é que, do g-rupo que acompanhava o governa-

dor, apenas este foi a victima? · 
Perguntarei então : como é que da escolta que foi ao encalço desse 

grupo, só o coronel commandante sahiu ferido? 
A cousa explica-se. 
Quem conheceu o coronel Antonio Paes de Barros, sabe pcrfeilamenlc 

que elle era um homem de coragem, que elle era um homem audaz, impul-
sivo, um homem de paixões, de altivez e capaz de fazer frente a adversario 
que o quizesse humilhar. S. Ex. fugira sem duvida alguma arruado. la ao 
encalço das forças que lhe deveriam restituir o poder e permittir-lhe a des-
forra. Não era um vencido. 

O Sn. BAR.DOSA LIMA dá um aparte . 
O Sn. SERZEDELLO ConRÊA. - Naturalmente o commandanle da escol.ta 

revolucionaria ao enfrentar com S. Ex. e o seu grupo adeantou-se e fez aiuti-
rnação, recebendo fogo, sendo gravemente l'c1·ido. Dahi o tiroteio que trouxe 
em consequencia a morte do S'overnador, facto que não póde infamar a revo-
lução e nem os sentimentvs ctos chefes r evolucionarios daquelle Estado. 

Si este facto pudesse deshonrar os revolucionarios daquelle Estado, 
então iriamos mais longe ; seria preciso infamar o grande o benemerito 
visconde de Pelotas, responsabilizando-o pela morte do dictador Lopes; 
seria preciso infamar e responsabilizar os revolucionarios de 15 de Novem-
bro, porque po:c muito pouco deixaram de produzir uma victima : o Minis-
tro da Marinha de então, o Sr. Barão do Ladario. 

Todos sabem que o Sr. Barão do Ladarió volLava do Arsenal de Marinha 
sem força quando um pic.prnte das forças revolucionarias adeantou-se e 
intimou-lhe a prisão. O Sr. Barão ele Ladario, militar distincto e altivo, 
poder na occasião, governo constituido, respondeu a esta intimação, que 
suppoz uma afronta, com seu revolver, descari·eg·ando-o em direcção ao 
cornmandante do piquete que lhe dava o ordem de priSão . E rapido 
ouviu-se a descarga de todo piquete cahindo S. Ex. gravemente ferido, sup-
pondo todos que havia sido morto. 
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o SR. JOSÉ CARLOS. - E' um exemplo que não tem . sido seguido por 
muita genta que se diz boa. . . 

O Sn. SERZEDELLo Conn:ÊA. - Como, pois, infamar os revolucionarias 
de Matto Grosso por um facto desta ordem? Quando mesmo o inditoso 
governador, por um destes assalariado's sem nome, por um desses indivi-
duos perversos que apparecem sempre em periodos de revoltas e de agita-
ções populares, tivesse sido assassinado covardemente, nenhum homem 
digno, nenhum homem de honra, poclei,ia atirar a responsabilidade ao 
chefe daquelle movimento, sem provas cabaes e incontestaveis. 

Quem será capaz de responsabilizar a memoria do Marechal Floriano 
Peixoto pelos assassinatos commetti.clos na revolução de 1893? , 

Quem será capaz de responsabilizar a memoria deste illustre O'ericral 
pelos assassinatos crueis commettidos no Paraná, e em Santa Catl1arina, 
nas pessoas, entre outras, do Barão ele Batovi, Lorena e elo filho do 
constructor Trajano? Ninguem. 

E os factos se deram ! E os factos foram de hontem ! E esses factos 
ficaram irnJ?unes. Peço, pois, aos nobres Deputados mais calma, mais 
reflexão no_Juizo ernittido sobre a revolução no Estado que represenLo. Em 
os annaes da nossa historia poucos se apresentam tão despidos de violencias 
e arbitrios. De que o accusam? Da morte do Governador? Mas a Camara 
sabe em que condições se deu esse lamentavel acontecimento. Pelo que sei 
S. Ex. resistiu dignamente e morreu defendendo na lucta a sua au toridade. 
Eis tudo. 

Feito, Sr. Presidente, este ligeiro historico não me demorarei na decla-
ração, que devo produzir, quanto ao modo pelo qual tenho de votar nesta 
questão . 

Votarei ele accõrdo com o parecer ela honrada Commissão ele Justiça; 
votarei contra o Estado de s'itio, votarei contra a intervenção. O debate tem 
sido perfeitamente esclarecido . 

Ainda não ha muito a p~lavra brilhante do nobre Deputado por 
S. Paulo, em uma synthese admiravel demonstrava cabalmente que não era 
caso ele intervenção nem de estado de sitio. Efficaz. ou não, a medida 
constitucional é a da acção da justiça federal. Só a ella nos é licito recorrer, 
só para ella póde o Congresso devolver a punição dos culpados. 

Votarei pelo parecer; mas, dando o meu voto, procedendo desta 
maneira, da tribuna da Camara, como republicano, faço ardentes manifes-
tações para que essas revoluções não continuem, pensando e entendendo, 
entretanto, que, para que ellas não continuem, é preciso que os detentores 
da autoridade, aquelles que se acham de posse do poder publico, respeitem 
a lei, respeitem os direitos individuaes , respeitem a arca santa, que é o 
palladio das nossas liberdad~s. . 

Só assim se ha de realizar o que deseja o nobre Deputado pelo Rio de 
Janeiro o Sr. Paulino Junior; só assim poderá haver neste paiz g_overnos 
fortes e estaveis, porque nas dem ocracias só são fortes e estaveis os 
governos CJUe obedecem á lei, á opinião e que respeitam os direitos e as 
garantias mdividuaes e as grandes liberdades publicas. (A!fuito bem.) 

E então, Sr. Presidente, quando tivermos pela federação governos todos 
obedientes á lei, amigos da clemocracia, respeitadores ela Constiluição e das 
liberdades constitucionaes, arreúito se realizará um dia para nossa patria 
o sonho de Litz, o iniciador do solwerein. nos ideaes de uma. g-rande nação e 
de uma grande Patria. Naiõi democracias os governos vivem da opinião, 
vivem do apoio elas conscienrias que dirigem, tiram a sua força e a sua 
estabilidade da lei, do respeito aos direiros elo cidadão e do exercicio livre 
de todas as grandes liberdad\'.!s . Fóra clahi terão d,e ir buscar na força das 
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armas o apoio : tornam-se execraveis, são machinas de compressão; não 
são governos, são tyrannias. ' 

Eis como surgem as revoluções. (Apoiados g eraes; muito bem; muito 
bem. O orador foi vivamente cumprimentado e felicitado.) 

O Sr. Menezes Do1~ia. - Sr. Presidente, representante do partido 
opposicionista ao governo do Estado do Paraná, partido que tem um 
programma francamente revisionista, partido que tem m ais de uma vez 
entrado em revoluções, sempre que entendeu que devia combater pelas 
liberdades publicas, eu, Sr. Presidente, humilde representante neste parla-
mento, tendo, com elle entrado em algumas revoluções ... 

O SR. PALMEIRA RIPPEH. - Useiro e viseiro. 
O Su. MENEZES DomA. - - ... tendo até commanclatlo forças revolucio-

narias, não posso deixar ele tomar parte no debate por tres motivos prin-
cipaes. 

O Sn. GERMANO HASSLOCHER. - Defender o principio ela revolução ... 
O Sn. MENEZES DoRIA. - Primeiro, para varrer a minha testada, como 

fez o illustre representru1te do Rio Grande do Sul, declarando que nas revo-
luções em que entrou o meu partido nunca absolutamente fez parte elo seu 
programma o assassinato dos adversarias, a morte que não fosse nos campos 
de batalha. 

Victorioso em certa occasião, ahi estão os m eus dignos companheiros 
de representação, meus adversarias, que digam si as forças revolucionarias, 
mesmo as que vinham do sul precedidas de horrenda fama, tiveram actos 
de barbaridade ou mesmo de desregramentos que fossem além dos factos 
ordinarios, inevita veis em casos taes. 

Nesse movimento heroico da revolução, coube-me, Sr. Presidente, 
dirigir os destinos do Paraná por alguns mezes, e o meu primeiro acto ao 
assumir o governo, foi garantir a vida, a liberdade, a propriedade de todo o 
mundo e com especiaes cuidados para com os adversarias, inclusive o seu 
supremo chefe, que havendo abandonado o governo estadual, fugira e 
achava-se a poucas leguas da capital, onde com facilidade s_eda tornado 
prisioneiro e quem sabe o que succederia ... 

Entretanto, impedi que escoltas marchassem para aquelle rumo e 
nomeei o coronel Jocelym Borba, commandante da fronteira do norte, com 
a recommendação especial de garantir a f'nga do governador Vicente 
Machado, então meu maior inimigo. 

O partido revolucionaria triumpbante que se apodera de todas as 
posições e que tem tal procecUmento, apezar das mais atrozes perseguições 
antes soffridas, póde de cabeça erguida dizer que não pactua com revolu-
ções que fazem do assassinato o meio para a posse do ambicionado governo 
estadoal, manchando desse modo as victorias, os triumphos, que houverem 
antes conquistado. 

Segundo, para justificar o meu modo ele ver, a minha opinião, em 
relação aos dous pareceres da illustre Commissão de Justiça : o que adapta 
como solução entregar o facto ao poder judiciaria federal, e o que entende 
que é necessario dar-se o estado de sitio e, como consequencia, a inter-
venção federal. 

Terceiro, para apresentar uma emenda ao parecer da maioria da illustre 
Commissão, por isso que não estou de accôrdo com nenhum elos alvitres 
lembrados no seio da referida Commissão, quer quando pensa que a justiça 
federal resolve a questão, quer quando jul~a pelo parecer em separado, do 
illustrado Deputado pernambucano, que e indispensavcl o Estado de sitio 
para jugular-se a commoção interna que ainda crê existir em J\iatto Grosso. 

Antes1 porém, de entrar na apreciação dos referidos pareceres, permittam-

• 
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me, Sr. Presidente e esta benevola Camara, que eu faça a minha profissão 
de fé de republicano liberal, pois nem eu podia ser filiado aos republicanos 
conservadores, quaudo represento um partido francamente revisionista e 
cujo programrna foi neste paiz o primeiro que appareceu e que teve a 
fortuna de ser quasi adaptado em todos os seus pontos pelo inesquecivel 
brazileiro Dr. Prudente de Moraes. 

Não comprehendo, Sr. Presidente, como se pode ser conservador em 
uma Republica que está ainda na sua primeira infan ~ia e que por isso tem 
forçosamente de evoluir. 

As sociedades humanas p assam por incessantes metamorphoses e, como 
os organismos, transformam-se, evoluem, progridem. 

O SR. GERMANO HAssLoc1m1t. - As plantas evoluem paradas. 
O SR. MENE:i:Es DoRIA. - Nos elementos estructuraes das sociedades, 

seja em seu funccionam cr,Lo individual sej a em seu funccionan1ento 
collectivo, a evolução é um phenomeno perpetuo. As gerações que se 
succedem vão pouco a pouco perdendo a physionomia dos seus antepas-
sados e desdobrando-se ásvezes com tal impetuosidade que raros são os 
traços que fazem conservar uma reminiscencia ancestral. 

Quererão os republicanos conservadores estacionar, permanecer no 
statii qiw tendo a pretenção de impedir que a força ascencional de uma 
nação immobilise-se para satisfação do seu conservatorismo retardatario? _ 

Mas, Sr. Presidente, que cruerem conservar os illustres partidarios dessa 
doutrina estacionaria ? 

Esta Republica dividida em vinte republiquetas sem uniformidade 
nos seus codigos de ensino, sem uniformidade nas suas leis eleitoraes, sem 
uniformidade na justiça, crue não tem independencia e que obedece ao~ 
caprichos, ou, aos interesses dos poderosos locaes ? ! 

Mas como se pode ser 9onservador nes ta actualidade, quando o estatüto 
constitucional é insufficienLp e defeituoso e reclama uma reforma crue dê 
Jogar ás expansões insopitaveis desta Republica que precisa avançar para o 
log·ar que lhe destina o seu agigantado porte? 

Ao passo que tão illustres representantes da Nação levantam essa 
amarellada bandeira do conservatorismo, o illustre Sr. Dr . . Nilo Peçanha, 
o Vice-Presidente eleito - da Republica é revisionista francamente decla-
rado e não ha mlúto crue p r>ocurava, com grande patrioLismo, reunir repre-
sentantes dos governadores estadoaes, para unificar a justiça brasileira, 
que constitue uma verdadeira colcha de retalhos velhos! .. . 

Não, Sr. Presidente, não formarei jámais nessa aggremiação da rotina 
systematica. . 

Representante de um partido que combate con·i'ictamente em prol dos 
ideaes do mais puro liberalismo r epublicano, sou e serei sempre pelo 
progresso, pela evolução social e não recuarei sejam cruaes forem as lutas. 

O SR. GERMANO HASSLOCIJE!l. - Mesmo pela revolução? 
O Sn. l\.fE:-mzEs Don1A. - Mesmo por meio da revolução, si for isso 

mister . 
Faço minhas as p·alavras do illustrado representante de Matto Grosso 

que procedeu-me na tribmH)., o meu estimado amigo Dr. Serzedello Corrêa. 
Como S. Ex., penso que em prol das liberdades publicas, das ~arantias 

ao cidadão, ao lar da familia, á propriedade amea~ac!a, em fim, pela ordem 
e pelos direitos da sociedade da minha Patria, não tl'epidarei em voltar aos 
meus tempos de lJ.gitador e na imprensa, na praça publica e no campo da 
luta, pelejar sem tregoas e sem receios pelo restabelecimento das preroga- · 
tivas que temos conquistado como povo civilizado e que pq;,cisa mostrai' 
que tem a nitida comprehensão de seus direitos. 
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O SR. GERMANO HASSLOCHER. - E si vencer ficará sendo Governo. 
O SR. PEDRO MoAcYR. - E V. Ex. dará o estado de sitio e a inter-

venção. 
O SR. MENEZES DomA. - Não tenha receios dos que assim pensam o 

illusire leaáer da maioria, Dr. Carlos Peixoto, digno representante de Minas, 
a quem tanto aprecio e estimo . 

Os que teem a franqueza de suas opiniões são sempre leaes e no seu 
labutar incessante prestam grandes serviços á Patria. Prefira S. Ex. lidar 
com elles do que com os que apparentam um conservatorismo de oppor-
tunidade. 

Sr. Presidente, terminada esta rapida divagação sobre o conservatorismo, 
tão acariciado neste debate pela maioria que assusta-se com o pensamento 
ela revisão constitucional, entro sem mais preamhulos na apreciação dos 
pareceres sobre a gravíssima situação de Matto Grosso. 

O parecer da illustrada Commissão, depois de confessar a gravidade da 
situação e de dizer como a mensagem presidencial, que ha crimes a apura1· 
e criminosos a punir, termina por propor a esta Gamara a entrega do facto 
á justiça federal, que, no seu entender, poderá prescrutar os elementos que 
apurem os responsaveis pelos crimes passados naquclle Estado, si realmente 
houve crimes. 

Acho anoclyno o meio proposto pela maioria da illustre Comnlissáo . 
A denuncia que terá ele ser feita pelo orgão da justiça federal a quem 

alcançará'! Aos victoriosos, que est<lo senhores ele todo o mecanismo gover-
namental e gue teem aberto o cofre das graças, corno as portas da _ prisão e 
outros e variados generos de perseguições ? . 

Quem se animará, senhores, a depor contra os vencedores que houverem 
realmente cohlmettido crimes ? Como conseguirá o instrumento ela j.ustiça 
publica arrolar o numero de testemunhas exigido por lei, testemunhas que 
com toda a independencia e coragem digam realmente a verdade ? 

Pois a boa fé da illustre Cornmissão não a deixará perceber que, si de 
facto o actual vice-governador de Matto Grosso, em cxercicio, foi connivente 
no assassinato do coronel Barros, governador legitimo do Estado e que 
precisava clesapparecer para legalizar a posse do que ora o sulJstitue, 
ninguem se animará a levar provas disso á justiça federal ? Supponbamos, 
porém, que se instaura o processo com todas as formalidades legaes e que a 
justiça federal arrola numerosos elementos para o julgamento ela causa. 
Sabe esta illustre Gamara o que acredito que se dê ? A condenmação pelas 
provas - as taes provas - dos amigos do go>·ernador morto e a conclem-
nação com todos os fl' e rr porque se evidenciará que foram elles os 
assassinos do seu chefe ! · 

Como evitar-se o apparecimenlo dessas provas, mascarando os verda-
deiros e dando em resultado a condemnação de innocentes e .innocentação 
elos verdadeiros culpados? 

O SR. GERMANO HASSLOCHEH. - Para .isso ha remedia - o desafora-
mento do processo . 

O SR. MENEZES DomA. - E' verdade, o processo será julgado no Estado 
confinante mais proximo; mas, quaes são os elementos constitutivos desse 
processo, os elementos de prova que servirão para o julgamento .pelo 
magistrado do visinho Estado ? 

Os revolucionarias vencidos e processados no meu Estado pata!, o 
Paraná, tiveram os seus processos preparados e rernetticlos para o Estado 
de Minas, mas, as provas organizadas, permittidas organizar pelo governo 
estadual, eram de tal ordem que a condemnação seria fatal. 
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O Sn. AFnANIO DE MELLO . - Não apoiado; os processos não foram 
julgados, cessaram porque sobreveiu a amnistia. 

O Sn. MENEZES DoHIA. - Fosse como fosse o que é facto é que o appa-
relho da justiça foi preparado, a contragosto da justiça federal, de modo a 
só se accumularem provas contra os revolucionarios vencidos. Em Matto 
Grosso tudo se preparará no sentido de serem desviados os elementos 
verdadeiros, recahindo a condemnação, si a isso chegarmos, sobre os 
desventurados vencidos. · 
' Tendo, :eoi.s, formado a minha convicção em relação ao parecer da 
maioria da illustre Comrnissão, voto contra elle e passo a fazer rapida 
analyse do parecer em separado do honrado Deputado por Pernambuco, 
digno membro da referida Commissão de Justiça. 

Opina S. Ex. pelo estado de sitio no sentido da insinuação feiLa pelo 
honrado Presidente da Republica na mensagem que sobre o facto remetteu 
a esta Gamara. A discussão sobre este assumpto tem sido brilhantissima. 

Os competentes, os mais versados e os mais disti.:nctos jurisconsultos 
desta Casa, bateram-se neste debate com fulgurante brilhantismo e trouxe-
ram ao meu pobre espírito a convicção de que o engenho humano é, ele 
uma fertilidade assombrosa quando o cerebro elo homem educa-se inter· 
pretando as leis! 

A mim e aos que como eu são leigos nessas fertilissimas questões de 
direito, os argumentos trazidos com tão extraordinario brilhantismo pelos 
Srs. bachareis em direito desta Gamara... . 

O Sn. GEmL-u"llo HASSLOCHEI1. - E doutores tamhem . 
O Sa. MENEZES DoaIA. - ... demonstraram a imprestabili.dade da 

Constituição que precisa de ser interpretada no mais importante dos seus 
textos, á feição dos interess~dos, pam resolver casos de ordem publica que 
collideru com a liberdade ipdividual, . quando as suas disposições nesse 
sentido deviam ser perfeitaLJlente claras, taxativas, positivas, sem pretextos 
para interpretaçôes á feição deste ou daq;uelle caso. 

Não voto tambem pelo estado de sit10 em Matto G1'osso, Sr. Presidente, 
porque acho que o honrado Sr. Presidente da Republica muito tardiamente 
veiu pedil- ou enviar a esta Gamara aquella cxtraordinaria e excepcional 
medida. S. Ex. devia tel-a pe.dido quando resolveu mandar numerosas forças 
rcderaes coadjuvarem o governador leg·al, então vivo e que lhe soliciLara 
essa grave medida. · 

Não teve, porém, S. E>;:. essa consideração para com esta Gamara e 
num autoritarismo perigoso interveiu em Matto Grosso illegal e impruden-
temente. Não rne admirei, porém, do procedimento de S. Ex., pois, não ha 
muitos mezes, intel'veiu o Sr. Presidente da Republica no meu Estado, sem 
que houvesse a mais leve perturbação da ordem e, o que é mais grave, com 
fol'lnal protesto do g·overno do Estado e da Assemhléa Legislativa que então 
funccionava no seu período ordinario. 

Que remedio traria hoje o estado de sitio áquella parte elo territorio 
patrio, quando de accôrdo cpm a Constituição os elementos de força, que 
para lá fossem, ficariam sob a direcção do governador es tadual, pois não 
cogita a nossa carta fundamental, como a da Republica Argentina, da 
nomeação de um interventpr? Com que fundamento, pois, interviria o 
Governo Federal com a força armada em Matto Grosso, si o gover110 
daquelle Estado declara ql!j-e a ordem está restabelecida e a Assembléa 
Legislativa Mattogrossense ~ambem isso affirma? Ha porventura sentenças 
a cumprir que necessitem da intervenção federal ? Hâ missão estrangeira, 
ou de outro Estado, no territorio em questão? Não! Nada disso·ha. Então o 
que justifica o estado de sitio e a intervençflo com força armada? O facto 
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de acreditar-se que o vice-g0vernador em exercício se apossara do governo 
pelo assassinato do governador, de ser elle partidario da revolução trium-
phante? 

Mas é isso urna exactidão ? 
Que garantias teem o Governo e esta Gamara para tão grave suppo-

sição? Não concordo, Sr. Presidente, com a adopção de tão violenta medida. 
Demais, tenho a maior repugnancia por tudo quanto é estado de sitio. Nem 
uma só vez foi elle adoptado na nossa Patria que não trouxesse as mais 
extraordina.rias violencias, as mais barbaras consequencia.s. Não se apagou 
ainda e não se apagará nunca da memoria dos brazileiros, porque ficaram 
registradas nas paginas da nossa historia com caracteres rubros, as selva.-
gerias, as barbaridades commetticlas em Santa Catharina pelo interventor 
militar, representante da legalidade triumphante da revolução de 1893. 

UM SR.. DEPUTADO. - O marechal Floriano Peixoto não é responsavcl 
por esses desmandos. 

O SR.. MENEZES DoruA. - Não entro nesse particular, mas o que é 
verdade é que comprornettidos e não compromettidos na revolução foram 
alli sacrificados à sanha sanguinaria do fanatismo particlario; e no Paraná, 
não foi só 'º kilornetro 65 que deu ao mundo civilisa.do o attestado vergon-
hoso da cobardia dos delega.dos da legalidade ; no interior do Estado o 
a~sassinato imperou durante todo tempo do estado de sitio; e o saque e toda 
sorte de violencias eram praticados com a maior naturalidade ! 

Isso; porém, não é ainda tudo; aqui nesta Capital, ás faces do marechal 
Floriano, os vencidos e indefesos soldados da revolução foram barbara.mente · 
trucida.dos e mortos e houve um ponto, onde tão frequentemente era.1u 
sacrificados esses infelizes brazileiros, que foi preciso construir, sobre o 
cemiterio que então se formou, um grande deposito de polvora que encobre 
na ilha do Boqueirão essa. vasta necropole - consequencia <lo estado de 
sitio . 
. Ha, porventura, quem se esquecesse das cleshumanidades p1·a.tica.das 

por um general brazileiro, que mandou quein1ar vivas mulheres e crianças 
- depois da. tomada. ele Canudos ? Isso o que foi, sinã.o a consequencia elo 
estado de sitio? E no governo Campos Salles, quantas barbaridades, quantas 
atrocidades, assassinatos, prisões em consequencia ele um es tado de sitio 
decretado caprichosamente ? 

Não preciso, porém, senhores, reporLar-me a. governos passa.dos; este 
mesmo, a proposito da famosa. revolução de 14 de Novembro do anno 
passado, deu constantes provas da. sua :i.ntolerancia e da. violencia do seu 
proceder. Não foi aproveitando-se do esta.do de sitio que esta. Gamara votou 
expontaneamente., depois de haver o Governo communicado em mensagem 
que a ordem estava. restabelecida, que a paz era completa, que foram 
deportados centenares de brazileiros para as regiões mortíferas do Acre? 
Não foi deixa.do morrer com os maiores requintes de pe1·versidade e 
covardia, uma. das glorias do nosso exercito, o inditoso general Trava.ssos '! 

Não foi violado, do modo o mais a.cintoso, o nosso pacto fundamental 
com a prisão, em navio de guerra., ele um Sena.dor da Republica, que ficou 
sujeito a ser processado pelas leis militares, sob o pretexto de ser otficial do 
exercito, e isso sem o mais leve protesto deste parlamento ... 

O SR. GERMANO HAssLOCHER. - O Sr. Lauro era Senador; a Gamara 
na.da tinha que ver com o caso .. . 

O SR. MENEZES DomA. - ... entretanto, dous dos mais conspícuos 
membros desta Casa, os Srs. Barbosa Lima e Alfredo Varela, foram procu-
rados pela policia como crmunosos communs e os jornaes noticiaram que 
estava a premio a cabeça de Alfredo Varela! 
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Que movimento teve a Carnara em favor dos seus membros, das suas 
proprias prerogativas ? Nenhum, absolutamente nenhum·! 

Não voto pelo estado de sitio, emquanto não for elle claraménte definido 
na nos_sa ma&'na carta. E' unanime a opinião d?s . S_rs. Deputados sobre a 
necessidade d.e regulamentar o art. 6. 0 da Constrtmçao ... 

O SR. EDUARDO SocHATES. - Todos, não . 
O SR. MENEZES DomA. - ... tenho entretanto ouvido grande numero de 

opiniões favoraveis a essa regulamentação e até ele notaveis chefes de 
algumas bancadas desta Casa. .. · 

O Sn. EDUARDO SocHATES. - Protesto; nunca ouvi essa opinião partir 
do chefe da minha. 

O SR. MENEZES DomA. - .. . quasi que me animo a a.ffirmar que V. Ex. 
ficará isolado, porque não ha republicano que não sinta a necessidade de 
regulamentar o art. G. 0 • 

. O SR. GEHMANO I-L\.ssLocHEH. - Hegulamentar como ? 
O Sn. MENEZES DonrA. - Apresentando-se aqui um projecto, discutindo-

se-o e dando V. Ex. nessa occasião a sua notavel opiniào ... 
O SR. GEHMANO HASSLOCHErt. - Não se póde regulamentar artigo algum, 

com excepção do referente á cabotagem . · 
UM Sn. DEPUT,\.DO. - Póde-se regulamentar qualquer dispositivo ela 

Constituição, desde que elle exiga essa regulamentação. (Ha outros apartes.) 
O Sn. MENEZES DomA. - Os nobres Deputados responderam por mim, 

incompetente para responder aos que se pTevalecem dos seus conhecimentos 
variados de jurisprudencia para, com seus apartes, confundirem-me nessas 
questões especiaes de direito publico e constitucional ; entretanto, não me 
apavora essa discussão ; (juando ella tiver de ser aqui apresentada, sim, 
porque a revisão da Constituição é uma aspiração nacional e dentro em 
pouco será acceita e disc-q:tida neste parlamento ... 

O Sn. CA1u,os PmxoTo FILHO. - ~m que ponto quer V. Ex. a revisão 
ela Constiluição? 

O Sn. MENEZES DomA. Em diversos, e V. Ex. os modificará si quizer 
assignar commig·o o requerimento a esta Camara, pedindo a revisão. 

Sr. Presidente, emborp. sem eloquencia e sem nenhuma competencia, 
deixei hem claro o meu modo de ver, não adoptando nenhum dos alvitres 
sug·geridos pelos pareceres tão brilhantemente discutidos. Vou ap1·esentar á 
consideração desta illustre Camara uma emenda ao parecer da maioria da 
Commissão, pedindo o ar~hivamento da mensagem presidencial, uma vez 
que a Constituição não tem a elasticidade precisa para resolver o caso que 
se passa em Matto Grosso. 

E não disfarço, Sr. Presid ente, o meu grande contentamento. 
A deficiencia ela Carta Constitucional ficou clarnmente evidenciada na 

discussão que sobre o caso aqui se travou. Persistir em não reformal-a é 
querer ter a Patria manietada, jungida aos interesses inconfessave,is de meia 
<luzia de satrapias. 

Nós, os representantes do povo, não temos o direito de esmagar a maior 
aspiração que tem hoje a :possa terra. 

Vinde, senhores, ao encontro da vontade brazileira e reformemos a 
Constituição da nossa Patria. 

Disso dependem o berµ estar, a tranquillidade, a liberdade do Brazil. 
(Muito bem; muito bem. O orador é abraçado e cumprimentado.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a 
seguinte emenda. 
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. A Camara dos Deputados, tend9 tomado conhecimento da Mensagem do 
Sr; Presidente da ·Republica sobre os factos occorridos em Matto Grosso e 

considerando que, por mais que a referida Mensagem 
Emenda. deixe ver a cooparticipação do I.0 vice-governador 

daquelle Estado nos actos revolucionarios, está elle de 
facto e de direito de posse do governo do Estado; . 

Considerando que a Constituição da Republica não permitte em nenhum 
de seus artigos intervenção federal nos Estados, sem requisição dos respe-
ctivos governadores ou para os fins determinados nos artigos ... e nenhuma 
dessas hypotheses dá-se no caso occorrente ; 

Considerando que para a solução do caso que se passa em Matto 
Grosso a referida Constituição é omissa e defeituosa; 

Resolve mandar archivar a referida Mensagem. 
Sala das sessões, I5 de Julho de 1906. - Menezes Doria. 

O Sr. Presidente. - Havendo oradores inscriptos e estando adean-· 
tada a hora fica a discussão adiada. Designo para segunda feira, 16 de 
corrente a seguinte. 

SESSÃO DE 16 DE JULHO 

O Sr. Adolpho Gordo. - Sr. Presidente, importante orgão de 
publicldade d'esta Capital, a Gazeta de Noticias, em seu numero de hon-

tem inseriu a seguinte nota : ' 
Expediente. " Ha dias, o Sr. Glycerio convidou os Deputados 

paulistas, inclusive os Srs. Carlos Garcia e Adolpho 
Gordo, do partido dissidente de S. Paulo, para uma reunião no seu escri-
ptorio. · . 

A reunião foi secreta, mas immediatamente se soube que nella ficára 
resolvida a attitude da bancada, na Camara, duraute a discussão do caso 
de Matto Grosso. 

Terminada a conferencia, o Sr. Glycerio appareceu cá fóra todo sorri-
dente. O seu sorriso trahia um desejo qualquer satisfeito .. . 

E desde ante-hontem já se sabia na Camara que o Deputado dissidente 
Adolpho Gordo concedera emprestar a autoridade de sua palavra ao parecer 
do Sr. João Luiz Alves. 

Quanto ao Sr. Carlos Garcia, este conservara-se irreductivel, e, ao que 
até agora se sabe, S . Ex. votará contra o parecer, contra o estado de sitio, 
.contra a intervenção. 

Porque? 
Porque para S. Ex. a Constituição não dá remedio a este como a muitos 

outros casos : S . Ex. é revisionista . 
Mas, voltando ao Sr. Adolpho Gordo. Este fallou ante-hontem na 

Camara, fundamentando brilhantemente o seu voto favoravel ao parecer da 
Commissão de Justiça. 

O Deputado paulista fez mesmo um discurso excellente, na opinião de 
seus collegas, lançando, porém, na peroração um jacto de agua fria sobre o 
enthusiasmo produzido. 

S. Ex. prevaleceu-se do ensejo de se achar na tribuna para dirigir um 
ataque directo, quasi pessoal, ao Sr. Presidente da Republica, por motivo 

VOL. IV. IO 
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da atÚtude d~ste, a~~ atrás, e~ face da pollÚca de S. Paulo, ataque que, 
no julgar da maioria de seus collegas, não viiiha propriamente ao caso, não 
era siquer plausivel na occasião. 

Houve, por isso, protestos energicos, partidos de varios pontos do 
recinto. · 

O Sr. Alvaro de Carvalho deve responder amanhã ás phrases fiuaes do 
Sr. Adolpho Gordo, para o que, incontinenti, pediu a palavra ao terminar 
a oração de seu collega. "· 

Sr. Presidente, a nota publicada pela Gazeta de Noticias não. tem fun-
damento . 

Ha alguns dias eu, o meu particular amigo o Sr. Carlos Garcia e outros 
Deputados p.atilistas fomos convidados pelo nosso honrado companheiro ele 
bancada, cujo nome peço licença para declinar, o Sr. Galeão Carvalllal, 
para uma reuniáo, afim de estudarmos a melhor solução que ó caso grave 
de MaLto G1·osso deveria ter, em face de nossa lei constitucional. 

Na occasião em que fui honrado com esse convite, conversando com 
, S. Ex. manifestei a minha opüúáo sobre o assumpto declarando que já o 
havia estudado e estava deliberado a votar quer contra a intervenção, quer 
contra o estado de sitio. Antes de eílectuada a reunião, a outros compa-
nheiros ele bancada, entre os quaes posso citar o Sr. Alvaro de Carvalho, 
manifestei a mesma opinião. 

E' certo, Sr. Presidente, que a reunião teve logar no escriptorio do 
General Glycerio; mas, ao que me consta, não foi convocada por S. Ex. E, 
logo qne nos reunimos, eu, com a maxima franqi1eza, expuz o meu modo 
de ver. Os meus illustres collegas tambem manifestaram o seu parecer. 

E como se tratava de uma questão grave cuja solução, para ser acertada, 
demandava ele demorado estudo, e de uma appi'eciação calma dos factos, 
o Sr. Senador Glycerio ponderou que seria de bom conselho não tomarmos 
naquella occasião deliber~ção alguma definitiva e· fazermos posteriormente 
uma nova reunião . Efl'ectivamente, não se tomou deliberação alguma. E a 
segunda reunião não teve logar até hoje . 

Devo declarar mais, Sr. Presidente, que nessa reunião, antes ou depo-is, 
não fui distinguido com convite algum por parte de qualquer dos meus 
collegas ou do Senador Glycerio, para tomar parte no debate e justi!icar o 
parecer da digna Commissão de Constituição e Justiça. 

Foi isto unicamente o que se deu, como poderão testemuuhar os meus 
honrados companheiros de bancada. (Apoiados.) 

Si subi á trihuna, fil-p no direito que me compete como representante 
da nação, sponte propria, com o intuito de justificar o meu voto, exclusi-
vamente o meu voto, sem solicitações de quem quer que seja. li:," porque 
fallava em meu :o.orne, e µão em nome da bancaçla, não podia esquecer que 
fui eleito e mandado para esta . Casa por um partido que, longe de ter 
quaesquer compromissos políticos com o honrado Sr. Rodrigues Alves, 
moveu vebemente oppostção contra o seu governo em S. Paulo, e eu , crue 
estava, como estou, plenamente convencido ele que as medidas lembradas 
por S. Ex., na mensagem que dirigiu á Gamara, não se justificam para o 
caso, em face da lei, e podem acarretar graves desastres, por não estarem 
definidas as attriliuições do interventor e nem estabelecida a sua responsa-
bilidade pelos abusos que commetter, tinha o direito de tornar h em saliente 
perayite a Camara e pera11te o paiz crue não podia dar o meu voto áquellas 
medidas, porque teria a ~ignificação de um voto de confiança pessoal. 

Não posso dar um voto de confiança pessoal ao Sr. Presidente da 
~~~- . 

Referi-me, para justificar a minha altitude, a factos da política paulista, 
durante o governo do Sr. Rodrigues Alves no meu Estado, sem descer, 
porém, ao ataque, á offen1;a pessoal. (Muito bem.) 
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O Sr. Fausto Cardoso. - Sr. Presidente, meditei as idéas que ·vou 
. exp?r e Deus queira que as enuncie como as pla-

Discussão unica 
do parecer. 

neJel. / 
· Preciso ei:nittir sem conveniencias políticas, sem 

interesses partidarios, sem preoccupações P.essoaes, 
franca, e desapaixonadamente minha opinião sobre 

este assumpto. . 
E vou dal-a sem examinar e sem julgar os actos de aggressão e ele . 

reacção dos partidos, que, no Estado de Matto Grosso, se disputaram e se 
disputam, em luta armada ·e sanguinolenta, a posse elo poder. 

Para a Republica nenhum lucro se colhe em· se appodarem de assassi-
nos e .d.e bandidos estes ou aquelles; de victimas e de patriotas aquelles ou 
estes das duas facções degladiantes. 

Não se julgam nem se roalsinam homens, quando a sociedade soffre ., 
Seria excitarem-se as paixões, acirrarem-se os odios, multiplicarem-se as 
retaliações e as represalias, com prejuízo lamentabilissiroo da calma que o 
legislador precisa co11servar, tanto mais quanto mais aguda é a crise social 
que se lhe depara. 

Para a Republica, o beneficio está em diagnosticar-se o mal com exac-
tidão e verdade e formular-se o remedia que se lhe destina. 

Este remedio, já se tem dito e repetido, encerra-se no art. 6. 0 da Cons-
tituição. 

Penetrar, comprehender e definir-lhe a doutrina é, pois, o dever pri-
mordial desta Assembléa neste doloroso instante em que o espirita publico 
estremece, entrevendo, no futuro, cousas graves. O art. 6. 0 da Constituição, 
em que si não ha tocado por nelle se ver, como se diz, o coração da 
Republica, precisa, por isso mesmo que_ representa altíssimos interesses 
políticos, ser estudado, discutido e regulamentado para se lhe avaliarem os 
resultados praticas. Vou examinal-o. Antes, porém, corre-me a obrigação 
los·ica ele, para si precisarem e si esclarecerem os meus conceitos, expor o 
prmcipio gerador deste preceito da lei; principio flmdamental da ordem 
política, columna dorsal do direito publico. 

E' facilimo isolal-o e destacal-o dos factos, dos .interesses, das conve-
niencias e desenhar-lhe a imagem nítida e perfeita .. . 

E ' um facto perfeitamente apreciavel, que, na Historia, dous regimens 
oppostos se succederam e se alteraram, soJ) as mais diversas formas de 
governo : o regímen de constrangimento e o regímen de liberdade. 

Todo o governo do passado, póde se dizer, foi um governo de coacção; 
todo governo actual é um governo ele liberdade. Não foi sómente na esphera 
da vida civil que a força matou a força para se fazer direito ; foi tamhem 
na da política. ,Aqui tambem o direito é uma. tranidlguração da força ven-
cida pela força. Aqui tambem, a lei saiu da violencia, da confusão, ela 
g·uerra. . 

Mas as sociedades actuaes, habituadas ao direito, subordinadas á lei, 
alfeitas á liberdade, harmonizadas, em summa, pelo constitucionalismo 
moderno, ainda não se furtaram de todo á fatalidade <le suas origens; 
voltam de quando em quando da lei á violencia, do direito á força. 

E então, ao regímen de liberdade succede o de constrangimento. 
Este facto se revela em cada pagina da historia tão claro, tão visivel, 

tão palpavel que, sem contestação, se póde assegurar que a preponderancia 
do regimen da liberdade estd na razão clirecta da Pigencia e da segurança 
da ordem e da tl'anquillidade publicas, ou, que a preponderancia do regímen 
de constl'angimento estd na razão inCJersa da segurança e da Pigencia desta 
mesma tranquillidade e desta mesma ordem. 

Effectivamente, ·quando a ordem publica se perturba, o regímen de 
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constrangimento desabrocha, espontaneo e vigoroso, como de certo e 
determinado terreno, a planta que lhe é propria. 

Quaudo a ordem se restaura, este regimen descóra, emmudece, e morre 
cedendo o logar ao de liberdade. E isto, sem o planejarem e o resolverem a 
razão e o querer dos homens. 

E' que a sociedade, para viver e progredir, precisa de ordem, e quando 
esta não sahe de dentro para fóra, dos espiritos para a sociedade, na con-
vergencia perfeita e nitida dos deveres civis e politicos, vae de fóra para 
dentro, da sociedade para os espiritos, imposta pela violencia, pela coacção, 
pelo terror. 

E' a lei do evolver politico dos povos. E' o principio capital da ordem 
humana. E ' a regra precipua do direito publico, o molde, em resumo, em 
que se vasam as prescripções constitucionaes do art. 6. 0 • Leiamol-o : 

" O Governo Federal não poderá intervir em negocios pecu-
liares aos Estados salvo : 

I. 0 para repellir invasão estrangeira, ou de um Estado em 
outro; 

2 . 0 para manter a fórma republicana federativa; 
.3. 0 para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados, á 

requisição dos respectivos governos; 
4. 0 para assegurar a execução das leis e sentenças federaes "· 

Eis ahi toda a theoria que tracei. Na primeira disposição, o Governo 
não póde intervir nos negocios peculiares aos Estados .. . Por que? Porque 
estes se suppõem em plttna ordem, em plena paz, pacificos e tranquillos 
sob a autoridade da lei e da justiça. 

Nas outras disposições, o Governo Federal póde intervir nos negocios 
peculiares aos Estados. Porque? 

Porque em todas estas hypotheses, a lei se annulla ou já se annullou; 
a ordem se altera ou já se alterou; a paz desapparece ou já desappareceu; 
o apparelho politico se parte ou já se partiu. 

E a força deste pri.rj.cipio vae, constitucionalmente, até o ponto de 
estabelecer-se o imperio absoluto da coacção, quando as mais elementares 
condições da ordem se .destroem pela guerra ou por grave commoção 
intestina. 

Então, o estado de 15uerra, externa ou interna, acarrela o estado de 
sitio, e o estado de sitio converte, de subito, o cidadão em um soldado, a 
sociedade em um exercito em campo de batalha, e o orgão supremo do 
poder publico cm um coi:µmandante de tropas em combate. · 

E' a realização espo11tanea e franca, reconhecida pela lei, de um prin-
cipio immanente a toda historia, segundo o qual, os regimens de liberdade 
e de constrangimento se l'iUCcedem e se alteram, consoante se alteram e se . 
succedem no seio das sociedades a violencia e a lei, a harmonia e a con-
fusão, a paz e a guerra. Eis ahi o principio que tem corpo em a nossa 
Constituição e na de todos os povos, qualquer que seja a fórma de governo 
sob a gual vivam. · 

Fertas estas reflexões, estudemos a hypothese elo n . 3, do art. 6. 0 que é 
a que se ajusta ao caso dp Matto Grosso : 

" O Governo Federal poderá intervir nos negocios peculiares 
aos Estados, para restabelecer a ordem e a tranq.ui.llidade, á requi-
sição dos respecJivos governos. ,, 
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Sobre esta these agrada-me registrar a declaração do voto do Deputado 
Luiz Domingues, no seio da Commissão de Justiça. Diz elle : 

" Não tenho que seja ·dever, e mesmo direito do Governo da 
União, pôr a força publica federal á disposição dos governos 
estaduaes, que a requisitem a titulo de restabelecimento da ordem 
publica; Póde a desordem ser promovida pelo proprio governador 
ou presidente, que faz a requisição, pois que não fazem as revo-
luções os que. defendem a honra, a liberdade e a vida sinão os que 
abusam da autoridade violentando-as. E em nosso paiz vae ter 
estatua quem defendeu com as armas a autoridade ; já a tem quem 
de igual modo defendeu a liberdade. 

. Nem a fórma federativa quiz dizer nunca a escravização de um 
povo ao arbitrio de um homem. 

Dir- se-ha que a doutrina importa a morte da federação, mas 
si esta, para viver, precisa que a um povo, muita vez opprimido 
pelo governo de um Estado, augmente a oppressão, o Governo da 
União, pelo auxilio da força federal; si ella precisa do despotismo 
para viver mantenhamol-a. 

PoréÍn, não . O governador ou presidente, que requisita a inter-
venção do Governo Federal para o restabelecimento da ordem 
publica no Estado, confessa ipso facto a sua impotencia para 
dominar a desordem ou a revolução. Nesse caso cumpre ao Governo 
da União, chamando a si a tarefa de restabelecer a ordem publica, 
avocar a autoridade ào governador impotente. " 

E' verdade, mas não é a inteira. E é sensível ~e o seu autor não a 
désse toda nem lhe tirasse todas as consequencias. Effectivamente, quando 
um governo estadual pede a intervenção do Governo Federal, confessa, elle 
proprio, iniplicitamente, a annullação de sua autoridade. O aniquillamento 
da autoridade em um corpo político importa em perturbação profunda da 
ordem publica. E' o dominio da anarchia - o dominio da anarchia pede o 
imperio da coacção, e assim o Governo Federal intervem e coage. 

Mas intervem para que? Para repor o governador? Não! Intervem .para 
restabelecer a ordem e a tranquillidade no Estado. E a tranquillidade e a 
ordem não se confundem nem se póclem confundir com um governador 
decahido, e que bem póde ter sido, por seus actos illegaes, injustos, immo-
raes, a causa da revolta, que o desautorou e o repelliu. 

Neste caso, repol-o não é restabelecer a ordem e a tranquillidade como 
a Constituição o exige; é dar braço forte á violencia, é alimentar a guerra, 
pela reposição do arbítrio onde deve imperar a lei. A intervenção consti-
tucional, portanto, implica julgamento de homens e de cousas. Não repõe 
&'overnos cegamente; restaura intelligente e conscientemente a lei e o 
direito, unicos supportes da tranquillidade social. 

Como eleve, porém, o Governo Federal intervir nos .Estados? 
· Intervir, é vir entre, metter-se de permeio, fazer-se parte entre liti-

gantes, interpor á autoridade os bons officios para consegtúr fins de paz. 
Assim, já pela Constituição, já pela indole de nossa língua, já pela 

logica elementar dos sons e das syllabas do verbo intervir, o Governo 
Federal entra nos neg'.)cios peculiares aos Estados, como parte julgadora, 
como orgam de coacção para restaurar a ordem. Mas, qual o processo desta 
intervenção? Tudo na Lei o aponta - lettra e espírito . 

Que é aquelle que intervem? E' interventor. Ora, a intervenção faz-se 
directameute ou por dele6"ação, Sim, o Presidente da Republíca pó ele 
intervir ou por si ou por meio de agente, conforme o permittem a situação 
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e as condições das cousas, Logo, este. àgente ou este interventor por dele-
gação não é figura contraria ao · nosso Direito Constitucional. E' um .. 
corollario logico e juridico da obrigação do Governo Federal intervir nos 
Estados; nasce da indole de nossa lingua de affirmações cathegoricas e 
positivas do nosso Pn.cto-Fundamental. Leia-se o artigo 48 n. 15 deste : 

" Compete privativamente ao Presidente ela Republica, declarar 
por si ou seus ª{)'entes responsaveis o estado d.e sitio em qualquer 
ponto do territor10 nacional. 

E o a rt. '34, n. 2 1 : 

" Compete ao Congresso approvar ou suspender o sitio que 
houver sido declarado pelo Poder Executivo ou sens agentes res-
ponsaveis. o 

Qual é este agente responsa vel, por meio do qual o· Presidente pó de 
declarar o sitio em qualquer parte elo paiz? E' aquelle que por delegação 
do Governo Federal intervém. E' o interventor. O interventor é o orgão 
normal da intervenção do Governo Federal nos Estados, nos diversos casos 
em que as forças sociaes em con:flicto solicitam a influencia do principio 
coordenador da coacção. 

Figuremos, para illustrar o assumpto uma hypothese : 
Um governador de Estado solicita a intervenção do Governo Federal. 

Por esta soliCitação, elle transfere o governo estadual ao Presidente da 
Republica. Este, não o podendo exercer? Delega-o á pessoa do interventor 
nomeado para esse fim. 

O interventor assume o seu posto; considera os successos; julga os 
homens, e, por meios pacificos ou violentos, restabelece a ordem, restau-
rando a lei. 1 

Agora, o caso ele Matto Grosso : o governador deste Estado solicitou a 
intervenção do Presidente da Republica. Por este acto, transferiu-lhe cons-
titucionalmente o seu governo. O Presidente interveiu, não consoante a 
theoria emanada da Cons·~ituição e do Direito Publico em geral, isto é, 
nomeando um delegado i:iara substituir o governador desautoraa.o, mas 
consoante as nossas praxe~ governamentaes, erroneas, mas usuaes e cor-
rentes, isto é, mandando fprça publica para apoiar o governador repellido .. 

Crescendo, porém, a guerra, o Presidente envia, para o m esmo fim, um 
agente militar. E antes qu~ este chegue ao seu destino, a guerra, a desor-
dem e a confusão augmentam sobremodo. A consciencia das facções 
armadas cega-se. A razão dissipa-se. Dominam os inslinctos . Cada ser 
humano se converte em b esta-féra. O Presidente decahiclo é éliminado. 

Que fazer? Interrompel' a intervenção? Não .. O dever era proseguil-a, 
proseguil-a com mais firmeza, mais segurança, porque a desordem c1icscera 
e se resolvera por morte violenta. Interromper a intervenção por haver o 
vice-presidente substituido o presidente morto , é sanccionar a solução das 
crises politicas pelos meios da morte . 

.E substituir como, si o presidente morto não tinha mais com a requi-
sição feita ao Governo .Federal - autoridade? E não a tinha, porque a 
transferira a este, e este a transmittira por delegação ao seu agente. A 
intervenção, pois, devia seg·uir seu curso, para se restabelecer a ordem e a 
tranquillidade em Matto GFosso, pela restam:ação da lei. 

O Presidente da Republica, porém, deante da catastrophe, suspendeu 
o braço e appellou para o Hoder Legislativo. Não thiha mister de fazel-o. 

Não se fazia precisa a qpinião d.o Congresso Nacional. 
O Presidente era e é o ·µnico juiz constitucional da causa e unico ficará 
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até que a crise ·se mude em gr-ave commoção iutestina, porque, então, se 
fará precisa a palavra do CongTesso para a decretaç&,o do estado de &itio. 

Er-r-ar-a o Presidente procede:q.do assim? Fizera-se conscientemente 
surdo ás solicitações da lei? Não. Praticou um acto de alto criterio de alta 
opportunidade. B.ev~~ou-s~ o · est~dista que é. . . . . ' · 

Senhores , a poht1ca :q.ao realiza, como o d1rerto, a JUSt1ça, que tem sua 
medida na lei; realiza o conveniente que se mede pelo estalão variabilis-
sirno da opportunidade. 

Dahi, a eterna contradição do.s actos humanos neste terreno, a necessi-
dade de transigir-se a cada passo . 

A política não tem trill10s certos, r egras seguras, medidas exactas para 
a conducta dos homens. Tudo ahi, depende das situações, e em cada 
situação tudo varia . 

E nós estamos, ninguem o ignora, numa situação e<;pecialissima. 
Foi esta sii;.uação que levou o Presidente a convidar o Congresso para 

colaborar comsigo no restabelecimento da ordem em Matto Grosso. 
Qual é esta situação? 
Um facfo a define num traço. 
B.efiro-me ao recebimento das ultimas mensagens presidenciaes. 
A primeira enviada ao Congresso não foi lida sobre o pretexto de 

apurar- se a eleição presidencial ; e a segunda, destinada ao Senado, só o 
foi depois de silenciosamente remettida, com epistola importuna, á Com-
missão de Justiça, e isto, por interferencia do Senador Pires Ferreira. 

Não quero crer que o vice-presidente do Senado assim procedesse ins-
pirando-se nas suas paixões de chefe ele partido em Matto Grosso. Fel-o. E 
por este facto e outros que se apr-esentam ás mancheias, se põe em relevo o 
isolamento çlo Presidente da Republica. Que efficacia, pois, podem ter seus 
actos? 

Elle anelou, por conseguinte, muito criieriosamente chamaµdo o poder 
forte da hora, que é o Legislativo, para o auxiliar na r estauração da Lei 
em Matto Grosso . 

O meio para isto, elle o achara, suggerindo a idéa do estado de sitio, 
que, pelas nossµs praxes políticas , erroneas e perigosas, se dá até para o 
Poder judiciario investigar crimes, descobrir criminosos, punir culpados. ' 

A mensagem é um documento que saiu dos moldes constitucionaes 
para, cedendo ás solicitações do momento, vasar-se nos dos nossos usos 
politicos . E o seu autor revelou uma alta prude:qcia aj-µstando-a á situação 
política. . · 

Senhores, a Pr.esidencia da Republica é um poder apagado. E o é pela 
iníluencia.de causas historicas poderosissimas, que assignalo para firmar a 
diagnose do mal que nos afflige . 

Os g-randes Estados modernos foram outr'ora pequenos E~tados inde-
pendentes que se confederaram, se federaram e se centralizaram. 

ToGla Europa foi successivamente uma vasta collecção de condados, de 
feudos , ele communas, de cidades, antes de ser um feixe de grandes nações. 

Por toda parte as confederações antecederam as federações e as federa-
ções ás centralizações. Os povos obedeceram a esta fatalidade historica que 
se traduz pela passagem da pluralidade para a unidade. A America do 
Nqrte, que está no estag·io ela federação , ha de chegar ao ela centralização, 
como a França, a Inglaterra, a Italia, chegaram. 

Só o Brazil não seguiu esta trilha. Centralizou-se mal apparecera na 
historia. E a consequencia foi transformarem-se as províncias, que deviam 
ser autonomas, em corpos automaticos . Provincias são restos de Estados 
independentes que se juntaram sem contrastes em corpo. collectivo supe-
rior. A autonolnia é a lembrança da soberania perdida. · 

As provincias do Brazil, não tendo possuido esta, não podiam ter- con-
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servado aquella. Tornaram-se sombras. Mas a historia que não dá saltos, 
corrigiu o erro do Imperio, quebrando-lhe a centralização artificial em uma 
federação; que regride a olhos vistos para a confederação e talvez para a 
separação . 

E' o inconsciente desmanchando a obra do artificio humano ... Volvemos 
para refazer o mundo politico que os nossos antepassados construiram 
errada e artificialmente. 

Nos primeiros momentos da Republica, os habitas da centralização 
passada predominaram. Os Presidentes tiveram prestigio e valor : valor e 
prestigio que chegaram ao auge sob o governo de Campos Salles que abran-
gera nas mãos, contra a minha palavra, todos os poderes : o poder de go-
vernar, o poder de legislar, o poder de julgar. 

A historia, porém, fazia subterraneamente sua obra. Os governadores 
ele Estados, entregues a si mesmos iam adquirindo força e vigor. 

Os titeres de Floriano faziam-se senhores. Sentimos-lhes a influencia 
nas bancada8 do Congresso, o penultimo Presidente concebeu e formulou. a 
politica dos governadores, da qual se fez orgão e dos quaes se . fez chefe. 
Esta influencia não cessou de crescer: elles se fizeram pequenos reis. E, no 
momento opportuno, tomando a conveniencia da propria força, entenderam-
se e ligaram-se. A Presidencia da Republica. apagou-se e elles se fizeram os 
donos da Nação ... 

O momento opportuno foi o da ultima eleição presidencial. Do velho 
centro de combinações politicas, só existia a apparencia. 

E desfP.ita esta, a eleição presidencial se fez pela . acção natural da lei do 
pezo. Não é um paradox o. E' uma verdade. . 

Solto o laço central que prendia os politicos ao Presidente da Repu-
blica, a collectividade disjungiu-se e fragmentou-se. 

Que aconteceu? Aconteceu o que acontecera ao mundo physico em sua 
formação primitiva. A nybulosa, condensando-se perdeu o . centro e partiu-
se. A massa rolou em pedaços no vasio. Estes pela força irreprimivel da 
attracção começaram a 9-yrar em torno do pedaço maior e mais pesado, o 
sol. Os astros se esphen,sam, e um systema planetario surgiu harmonizado. 

E', analogamente, o que se dá entre nós . A Nação, perdido o antigo 
centro, scindiu-se em corpos de volume e de pezo diversos. Attraidos, os 
menores começam a gyri:i.r em torno dos maiores e todos gyram em torno 
do mais pezado o Estado de Minas. O Sr. Affonso · Penna apparece, então, 
indicado a eleito em virtude da supremacia inexperada e natural de suq. 
terra. 

O SR. JoÃo Lurz ALVES. - Acredito lambem pelo seu merito e valor de 
homem politico. (Apoiada.) 

O Sn. FAUSTO CAHDoso. - E quem disse ao contrario? A nação brazi-
leira, mesmo quando elege homens para o posto de sua alta magistratura, 
obedecendo ás leis da hi&toria não escolhe energumenos, nem homens sem 
prestigio, mas homens de meritos de valor e, ainda que es tes não primem 
pela grande intelligencia, impõem-se sempre pelo caracter e pela honesti-
dade. Isto é a verdade para os homens de nossa patl'ia. (Apoiado). 

Com essa eleição ia eµ dizer, o prestigio da presidencia da Republica 
se annulla de todo e niug,uem pod erá reanimar e colorir tão cedo, porque a 
força se transferiu da figura central para as figuras lateraes ; do presidente 
para os governadores, enfileirados e unificados em uma colligação que tem 
o seu chefe, o seu Heribert de Vermãndois, um homem que traz nas veias 
sangue de valente e no espirito marcas de mando, o Sr. Pinheiro Machado, 
como disse no discurso que pronunciei no seio do Congresso Naeional, na 
sessão de 9 de jlinho de 1902, nestas palavras com que, antevendo o futuro, 
lhe prognostiquei a posição actual : 
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" A mesa esteve, pois, fóra da lei. 
Mas si o seu Presidente assim sahiu das orbitas regimentaes 

esteve, é mister dizer, com as solicitações francás de nossas alma~ 
si não foi :formularista foi psychologo. E nisso bem mostrou que 
traz no espirito marcas de mando. E não erro prophetizando-Ihe 
dominio sobre homens entre nós . " 

Senhores, não nos en&·anemos. O poder da Presidencia da Republica 
está extincto. Temos.na historia de todos os povos exemplos illustrativos 
deste acontecimento. 

Escolho o da historia da França, como poderia escolher o da historia 
da Inglaterra. O mundo romano chegára aos extremos. Todos os Estados 
entraram-lhe o bojo transfigurados em provincias. Era impossivel continuar 
inteiro corpo tão gigantesco. O proprio peso o partiu. 

A França foi um destes pedaços. 
A tradição lhe conservara nas realezas corlovingea e meroringea o pres-

tigio da realeza romana. De Clovis a Carlos Magno, salvas as depressões 
transitarias, a sua influencia foi crescente. 

Ouçamos Coulanges : 

" A instituição dominadora durante esses dous seculos é mani-
festamente a realeza. Tudo lhe está subordinado. Em face della, não 
existe nobreza independente nem povo . • Não se encontram nem pre-
vilegios de fidalguia, nem direito popular. Nada existe, que se pa-
reça Assembléa Nacional. A unica instituição que vigora é a rea-
leza. 

O direito não emana inteiramente della, porque o direito não 
depende da vontade dos governantes : tem as raizes nos costumes 
de um longo passado e em concepções de espírito que muda lenta-
mente. 

Esta realeza, entretanto, modifica algumas vezes o direito, e 
toda nova lei é obra sua. 

A administração deriva della e todos os chefes locaes são seus 
agentes . 

Toda justiça emana della e as sentenças são dadas em seus 
nomes. Elia lança impostos, á vontade . Os homens são soldados 
desde que ella queira fazer a guerra. E a egreja que mantem sua 
independencia em virtude da natureza que lhe é propria, se sujeita, 
no entretanto, a serem seus chefes escolhidos pela realeza e os seus 
concilias só se reunem com permissão dos reis . " 

Correm os tempos . A unidade mantida pela tradição romana, afrouxa 
pouco a pouco os laços. 

O paiz dcsaggreg·a-se em condados, em feudos, em communas, cm ci-
dades. A pluralidade de um mundo novo snbstitue a uuif'ormidade no 
mundo passado . 

A França é uma collecção de pequenos Estados quasi independentes, 
quasi soberanos. 

E a realeza, que fôra antes vivacíssima, se descolora e se amor.tece. 
Escutemos ainda Coulanges sobre esta época : 

" Uma tal realeza era necessariamente fraca. De nada dispunha 
para impôr submissão. 

A autoridade moral e a força material fallavam-lhe igualmente. 
Era-lhe impossivel ter um exercito permanente ou uma guarda que 
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não fosse a dos senhores reunidos; erà-lhe impossível ter fortalezas 
que não pertencessem a estes. 

Não colhia impostos. O imposto territorial, já lhe não era pago 
pelos homens livres; os impostos indirectos eram percebidos pelos 
condes e bispos ; as contribuições annuaes dos heneficios deixaram 
de ser satisfeifas desde que estes não receiaram mais ser desapossa-
dos. As rendas das propriedades reaes desappareceram, porque já 
quasi não havia propriedades reaes . · 

A partir do fim do reino de Carlos, o Calvo, os reis ~á não ad-
ministram, não fazem capitulares, não praticam actos legislativos e 
a justiça deixa de pertencer-lhes. Seu reinado se passa em recebe-
rem-se jm·amentos de fidelidade e assignar-se tratado com os senho-
res. Já não tem a mínima acção sobre o povo . O principio da fideli-
dade aos senhores vencera decididamente o principio da autoridade 
publica. ,, 

Não pára, porém, ahi. Os senhores feuda~s, como os nossos governa-
dores, se colligaram, se fundiram e punham e depunham os reis ao seu 
sabor. 

Falle Coulanges ainda : 

" Cada um queria erigir em rei, aquelle de queJU tinha ou de 
quem esperava maiores bens. . 

Heribert de Vermandois cubiçava o condado de Laon, que o 
rei Raul lhe recusava; e como tinha, em seu castello, feito prisio-
neiro, o rei Carlos, o Simples, o libertou e o proclamou rei, afim de 
que elle lhe désse a investidura do Condado . Raul, sentindo o pe-
rigo, faz saber a I-~eribert que lhe dará o ambicionado condado e 
Heribert, achando mais seguro recebel-o das mãos de Raul que das 
de Carlos, o Simples, reconduz á prisão este desgTaçado prín-
cipe.,, ' 

Depois, a França rena!'ice grande e forte. As cornmunas e as cidades se 
ajustam e se unem como cellulas e orgãos de um mesmo organismo. A 
realeza Tesurge, omnipotente e paira sobre tudo e sobre todos como um as-
t1·0 ;refulgentissillio por sobre um mar cançado de tempestad.es . A seiva de 
seu proO'resso continua a arrastal-a para a liberdade. 

O J;solutismo morre r,to cadafalso e ella a França, coberta de sangue e 
de crimes, arvora no alto poder a bandeira da lei. E' a moderna França 
constitucional! 

Esta historia é, no fundo, a ,mesma historia de todos os povos. E' a 
nossa historia adoçada em seus transes pela nohilitação crescente dos espí-
ritos através Clos tempos. 

Contra os governadore1,> que, hoje colligados, se revoltam contra a auto-
ridade presidencial, se r evoltarão amanhã os municipios, como as commu-
nas se revoltaram, hontem, contra os dominadores feudaes. Mas, municípios 
e Estados se estreitarão m:tis tarde, permeiados de autonomia e de paz, em 
uma só patria. Então, a autoridade adormecida despert.ará e se revigo-
rará! 

E a lei constitucional, agora inteiramen te discordante com a nossa con-
ducta política, se identific~ia com a Republica restaurada e harmonizada. 

E' no balanço das lutas que os indivíduos e os povos baurem experien-
cia e tomam feição. 

O sopro de agonia que as almas cresta aos matto-grossen13es, se am-
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r.liar-á, se generafü:ará e, dean'te da ang·~1stia geral, ficar_emos todos per-
plexos e pflrados como estamos agora. · . 

Eu não $ei como vote . Pelo espirito e pela lettra da lei, o P1,esidente 
não precisa da palavra elo Congresso para nomear um interventor e resta-
belecer a orderµ e a tranquillidade em Matto Grosso. 

Este é o seu direito, o seu dever, a sua funcção! 
Mas corno exercel-os, si elle está no vasio ! 

. Todavia, eu tenho idéas assentadas e propagadas sobre o estado de .. 
sitio; eu, que não o admitto sinão no acto da luta e para que a autoridade . 
o possa fazer cessar com a seg·urança e ·a rapidez de um instincto ; eu, men- · 
tinelo ás minhas convicções, fraudando os meus principios, lh'o dou agora 
como um voto de confiança, uma homenagem ás suas virtudes, e lh'o dou 
porque elle representa, neste rnomento de incertezas, o symbolo · da justiça 
impotente deante .de um mundo que se solta, se fragmenta e vae se espbe-
rizar no meio de um ·grande ruido de lutas sanguinolentas. 

Não nos lamentemos, nem nos appavoremos ! . 
E' a lei do destino!. .. O destino dos homens e das nações. Elle aTrasta 

tudo preso ás rodas cl9 seu carro triumphante. Toda a humanidade o segue 
encadeada. · · · · 

O homem é seu escravo, e, escravizado, vae, attonito e tropego, atrás 
de um ideal que se distancia sempre e não se apprehende nunca, ª ~CJJ-i::pir e 
a cantar, através de noites e alvoradas, escutando o rumor das duvftl:as no· 
craneo, as celeres pancadas elo sangue no pulso, com o espirito cheio de 
sonhos vãos e a alma cheia de maguas prófundissimas. 

E' o destino ! 
Sigamol-o resio-nados ! , 
Tenho dito. (ltÍuito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Alvaro de Carvalho (r) . - Sr. Presidente, perdoe a Camara 
que, quando este debate já vae tão prolong·ado e elucidado, venha eu com 
a minha palavra pallida (não apoiados), nelle tomar parte. 

Acaba V. Ex. Sr., Presidente, de presenciar as duvidas que assediam o 
brilhante cerebro do orador que me precedou. 

S. Ex., que, hontem, nesta Cama11a, dava provas da sua dedicação, da 
sua gratidão ao Sr. Presidente da Hepublica, vem hoje confessar que o 
amigo sente que o seu pensamento de representante da Nação hesita e tem 
duvidas deante da concessão da g-rave medida política que é o estado ele 
~~- . . 

Estou, portanto, Sr. Presidente, justiflcado de, nesta hora, pedir á Ca-
mara q11e me ouça para comprebender que um representante de S. Paulo, 
que nega as medidas lembradas na Mensagem elo Si>. Presidente da Rcpu- . 
hlica, não vae eng-rossar o grande bando dos abyssinios que apedrejam o 
sol que está no occaso. (Muito bem.) 

8r. Presidente, ao surgir a 'Mensagem elo Sr. Presidente da Republica, 
fazendo eu parte ela Commissão ele Justiça, ao meu espirito se aiig·uraram 
todas as duvidas, mas tamhem todas as certezas que a iuinha convicção de 
repul)licano tinha sobre o melindre da já celebrada questão de regulamen-
tação do art. 6. 0 da Constituição. 

Eu me lembrava que no governo passado, do Dr. Campos Salles, tra-
tando-se da hypotbese da intervenção no mesmo Estado de Matto-Grosso, 
esse patriota resistia a essa intervenção; e, quando todas as vozes se cala-
vam para defeso do seu acto, fui o Sr. Dr. Rodrigues Alves quem illustrou 
o debate no Senado, defendendo a não intervenção. 

(r) Este'discm·so não foi i1evisto pelo orador. 
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E' facto ainda mais importante para in1luli· em meu espirito ; eu admi-
rava a attitude çircumspecta e digna do Sr. Presidente da Republica no re-
cente caso de Goyaz. 

Quando se dizia que um seu Ministro amado preparava ení Goyaz uma 
situação de dualidade de governo, para que o Presidente da Republic,a lá 
interviesse, nós assistimos com applausos á brilhante prova de isenção que 
S. Ex. dava, entregando a decisão da questão ao Poder Legislativo, sem in-
tervir com o seu prestie·io, nem com a sua palavra, perante seus amigos, 
para que o Congresso a.eliberasse de accordo com a intervenção. 

Pois, si.no espirito de S. Ex., por actos e por palavras, tantas duvidas 
existiam, até mesmo no presente momento, quando elle, cessando a inter-
venção que já tivera no Estado de Matto Grosso, vinha p erante o Congresso 
e nâo pedía as medidas, apenas lembrava-as, eu comprehendo que sobre 
meus hombi·os , como representante de S. Paulo, pezava uma grande respon-
sabilidade. 

Eu precisava ir deliberar no seio àa Commissão de Justiça, com a isen-
ção de espírito a mais completa, para não me lembrar de que na cadeira 
de magistrado supremo da Nação se se~1tava o antigo chefe do partido repu-
blicano paulista. 

Eu precisava, com isenção de jaris peritus, deliberar de accôrdo com a 
Constituição, e trazer á Camara o resultado do meu modo de pensar. ' 

O SR. JosÉ CARLOS. -- Isenção que nunca faltou nos actos de V. Ex. 
O SR. ALvARo DE CARVALHO. - SenJ1ores, no seio da Commissão de 

Justiça desde logo se tornou claro que a simples concessão do estado de 
sitio não era um remedio para o caso; tornava-se precisa a intervenção. 

A Constituição, porém, só prevê um caso de intervenção: é quando esta 
é solicitada pelo gove,rno do Estado. 

O presidente do Estado, na hora em que a mensagem aqui nos chegava, 
era o Sr. Leite Ozorio. 

Esse presidente dp Estado, ao Sr. Presidente da Republica e a esta Ga-
mara não pedia interyenção. 

Perscrutei e procurei na Constituição a figura do interventor, indaguei 
·como dar ao Sr. Prei;idente esse direito de intervenção. E, senhores, na 
Constituição, absolutamente, não se cogita dessa figura de interventor, com 
poder discricionario, ..Para ir então estabelecer a guerra que já cessara, para 
ir levar a guerra do 4overno Federal contra o governador de facto do Es-
tado de Matto Grosso. (Apo iados; muito bem.) 

Si não existia na Çonstituição a figura do interventor que o Sr. Presi-
den te .da Republica lembrava, e elletanto não existia que o eminente juris-
consulto que representa a bancada pernambucana na Commissão de Cons-

. tituição e Justiça, divergindo do voto da ~naioria dessa Commissão, se de-
tinha na concessão dq estado de sitio, não ousando conceder a intervenção, 
confesso, Sr. Presidel\te, que ao meu espirito de republicano, ao meu coração 
de luctador, mas com todas as repugnancias pelo crime nas luctas politicas, 
eu ftú assistirá sessão da Commissão de Constituição e Justiça em duvida 
e hesitando no voto que devesse dar, comql!-anto fosse já deliberado a não 
conceder o estado de sitio e a intervenção, por isso que essas medidas não 
tinham assento na Coµstituição . 

No seio da Commissão de Justiça, este espirito de elite do presidente na 
mesma Commissão, Deputado por Il'linas , Dr. João Luiz Alves, t eve occasião 
de ler o seu voto no qual o remedio vinha indicado. Confesso, Sr. Presi-
dente, que esse voto me encheu de jubilo. Por um lado, via o funcciona-
mento dos poderes políticos ela Republica revigorado; mas, mais que tudo, 
eu via que as medidas lembradas pelo relator vinham trazer o el"ficaz re-
curso de que precisava a situação de Matto Grosso. 
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Não me impressionei com as manifestações que mais tarde tive de ou-
vir nesta Gamara. Desde logo aqui se fizeram allusões á impraticabilidade, 
á impossibilidade do Poder Judiciario federal agir no Estado de Matto 
Grosso. 

Mas, senhores, no mesmo parecer em que se apontava esta providen-
cia, desde logo se punha em evidencia que ao Sr. Presidente da Republica, 
neste momento, não faltavam os recursos para tornar efficaz a acção da jus-
tiça federal. S. Ex. enviara para lá uma divisão do Exercito Nacional ·e de-
terminara ao respectivo commandante que prestasse mão forte ao Governo 
de Matto Grosso. 

Não precisando este agora desse auxilio, chegava essa divisão perfeita-
mente a tempo de obedecer efficazmente á justiça federal, para que esta pro-
cedesse á punição dos crimes, apurando as responsabilidades . 

Confesso que a solução encontrada tinha despertado em meu espírito as 
mais risonhas esperanças, de que nesta Gamara, ella fosse acceita quasi por 
unanimidade, porque era uma bella interpretação da nossa lei fundamental, 
que vinha condemnar os actos de caudilhagem e os crimes, indicando desde 
logo o remedio, tirando a esperança áquelles que pretendam chegar ao po-
der pelo caminho das violencias. 

Devo dizer que uma parte da Gamara eu esperava que se oppuzesse ao 
parecer. 

Refiro-me aos illustres e talentosos collegas revisionistas, a quem aqui 
como fóra daqui, servem todas as difficuldades para o baque da nossa 
Constituição (apoiados, não apoiados) porque é esse o seu ideal politico , e 
uma vez que são revisionistas seu intµito, seu unico fim, é mostrar a impra-
ticabilidade de regimen, afim de conseguirem a revisão da mesma C01 sti-
tuição. (Apoiados; não apoiados .) 

O SR. CARLos GARCIA. - E' apenas lembrar uma medida. (Trocam-se 
ap"artes.) 

O SR. ALVARO DE CARVALHO. - Neste momento e nesta Gamara teem 
assento revolucionarios que, como os de Matto Grosso, um dia sentiram ne-
cessidade de recorrer ás armas para conquistar liberdades que diziam perdi-
das . 

Não esperava, Sr. Presidente, que esse parecer fosse combatido por 
aquelles que, alistados na defesa das mesmas idéas que a maioria da Com-
missão de Justiça defende, deveriam ainda desta vez concorrer para de· 
monslrar que na Constituição de 24 de fevereiro nós temos remedios para 
todos os males que venham af(ligi.r a vida nacional. 

Devo declarar que o meu espanto cresceu quando vi impugnado esse 
parecer pelo illustre jurista da bancada de Pernambuco, cujo nome peço 
licença para declinar, o Sr. Esmeraldino Bandeira, sobretudo porque os ar-
gumentos que S. Ex. apresentou são para mim tão facilmente respondíveis, 
que me admiro que fossem produúdos por S. Ex. cujos recursos intellec~ 
tuaes e de saber folgo de proclamar. 

S. Ex. declarou que a intérvcnção se devia dar, porque naquelle Estado 
existia commoção intestina e para manutenção da fórma r epublicana fede-
rativa, e dizendo que se dava essa commoção, S. Ex. citou os illus tres cons-
titucionalistas Ruy Barbosa e João Barbalho, pa1·a af"firmar que cratão grave 
tal situação, que a comparavam á guerra ou á invasão estrangeira, porque 

. o Estado estava em eommoção intesLina e porque no Estado existiam luc-
tadores de um e de outro lado. 

Mas, pergunto, servindo-me de sua propria argumentação; nesta hora e 
neste momento qual a guerraein Matto Grosso? O Governo tem forças lá, 
Lem fnnceionarios da justiça e de nenhum destes vem uma só info1·mação de 
que a agitação continúa; ao contrario, as informações que nos chegam são 
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S'ue a assembléa estadual funcciona, a vida elo Estado voltou á sua norma-
lidade. · 

Portanto, o argumento de commoção intestina não póde ser invocado, 
porque o Estado está em completa calma. (Trocain-se apartes.) 

Quanto á manutenção da fórma republicana federativa, pergunto sob 
que fórma no presente momento se rege o Estado de Matto Grosso ? Qual a 
forma de governo que lá impera? Será monarchica? será outra. que S. Ex. 
imagina? 

S. Ex. calmo sempre no modo de discutir, avançou uma proposição 
que, por isso que sou o primeiro dos mernbrosda Commissão de Justiça que 
fallo, depois de S. Ex., devo responder. 

Citando phrase de illustre publicista, S. Ex. disse que aos caudilhos e 
aos criminosos nunca faltaram juristas que, depois dos seus crimes, vies-
sem justificar a sua acção. Devo fazer justiça aos sentimentos de S. Ex. para 
não acreditar que esses juristas sejam os· que fazem parte da Commissão de 
Justiça. 

Si a discussão deveise ir a esse ponto, a cada um de nós assistia o di-
reito de enxergar na intenção dos outros o movel que os dirige. Eu podia 
dizer que, no presente momento, a piedade, que se move em derredor do 
cadaver do presidente de Matto Grosso, não é sincera. Não é sómente a do 
interesse que deve inspirar a victima de uma luta; existem interesses 
estranhos que, no presente momento, se querem agitar em redor desse ca-
daver. 

A Comm.issão de Justiça procurou dar o seu parecer e fundamental-o 
com a maior isenção condemna:ndo os actos dos revolucionarios. 

Sr. Presidente, acredito ter dito o sufficieute para justificar a sinceridade 
do voto da maioria ela Commissão de Justiça. 

O motivo occasional, porém, que me levou a pedir a palavra força-me, 
antes de deixar esta Lribhna, a uma explicação. 

O illustre Deputado por S. Paulo, o Sr. Adolpho Gordo, ao concluir a 
sua brilhante oração, jul(:í'ou-se obrigado a, fallando em seu nome e só em 
seu nome, dizer que, aléfll dos outros fundamentos juridicos pelos quaes 
elle negava o estado de sitio e a medida de intervenção, elle jamais poderia 
conceder esta medida porque o Sr. Presidente da B.epublica não lhe mere-
cia conP.ança. . 

Devo declarar em mey. nome, em nome da maioria da bancada paulista 
e acredito que em nome da maioria da Cornmissão de Justiça, esse motivo 
absolutamente não imperou no nosso espirito ao redigirmos este parecer ( Apoi-
ados.) · 

Pelo que diz respeito ~ bancada paulista quanto aos actos do Sr. Rodri-
gues Alves, quando presiçlente de S. Paulo, ella (a bancada de S. Paulo) 
continúa hoje, como entãq, solidaria com S. Ex. (Apoiados da baru;ada pau- . 
lista.) 

O partido republicano de S. Paulo não teme as explorações estranhas 
que em redor de S. Ex. se façam para arredal-o dos seus arraiaes e as liga-
ções que S. Ex. tem com os chefes historicos do partido republicano de S. 
Paulo devem ser indestrucFveis . · 

Pela minha parte, o a,.caso fez com que o representante de S. Paulo, 
· signatario do parecer da cp1ümissão de Justiça, tenha passado para os ar-

raiaes da Republica no mesmo dia em que S. Ex. A capacidade com que assi-
milou as ideas do novo regimen bem depressa o levou á suprema magish•a-
tura da Nação. 

Tenho o direito de esperar de S. Ex. a justiça de acreditar que, assignan-
do este parecer, quiz assin;t dar arrhas de minha lealdade á fé republicana. 
(lifo ito bem.) 
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O SR. JosÉ CARLOS. -Tem prestado Televantes serviços, especialmente 
ao credito do Brazil no estrangeiro. E' benemerito da Patria e da Republica. 

O Sr. Pedro 1\1Ioacyr. - Sr. Presidente, exhaustivo, attrahente guin-
dado á devida altura, ó debate travado em torno do engenhoso e torturado 
parecer.. . . 

O SR. JoÃo Lurz ALVES. - Torturado, não apoiado. 
O Sn . PEDRO MoACYR. - ... da illustrada Commissão ele Legislação e 

Justiça, não me propelliria á tribuna, si não fôra o dever inilludivel de defi-
nir as responsabilidades da minha conducta e do meu voto. 

Representante, como sou, de um partido de opposição, norteado desde 
quasi os primeiros dias do regimen republicano por um programma supe-
rior . .. 

O Sn . MENEZES DoRIA. - Apoiado 
O SR. PEDRO MoACYR. - . .. visando as mais consicleraveis reformas no 

apparelho institucional e no funccionamento de nossa democracia, tomarei 
do alto a questão politca, postergando as solicitações de um partida1,ismo 
inilammado .. . 

O SR. MENEZES DoRIA. - Muito hem. 
O SR. PEDRO MoACYR - ... rea!firmarei, de urna vez por todas, que eu, 

o meu illustre companheiro da bancada opposicionista e os federalistas do 
Rio Grande do Sul nada temos que ver, directa ou indircctamente, individual 
ou politicamente, com a escabrosa situação de Matto G1'osso, com os ho-
mens, com os interesses, com as faltas oumeritos dos partidos que chegaram 
a uma tão deploravcl degladiação, não trepidando assumir um contra outro 
urna attitucle armada, em lucta revolucionaria, epilogada pela suppressão 
violenta do principal detentor constitucional do poder pub-lico no Estado . 

Sr. Presidente, fallo ainda em uma hora de confusões, em que a Repu-
blica não conseguiu regularizar sua vida pela constituição systematica ele 
grandes correntes pollticas ou de partidos nacionaes que possam, um, for-
talecer a acção do Governo, sustentando-o, e outro, avigorar, estimular o 
espírito das liberdades publicas, exercendo sobre este Governo o control e 
a saudavel fiscalii.ação constitucionaes energicas. 

O SR. ELYSEU GUILHERME. - E' pura verdade . 
O Sn. PEDRO MoAcYR. - Ininterruptamente, durante 16 a 17 annos do 

novo regímen, só teem surgido entre nós, aqui e alli, nos diversos Estados, 
agrupamentos provisorios e canibiantes, sem nenhuma bandeira digna de res-
peito, sem um ponto sympathico de referencia. Surgem na arena, pam des-
apparecerem com a mesma facilidade, sem deixarem siquet' um ves tigio apre-
ciavel de _seu transito pela orbita política. · 

As opposições, depois de longos períodos de sacrificios e de incnarraveis 
soffrimentos, coacções e tyraunias, preferem-quasi todas-dobrar o joelho, 
esgotadas,. deante dos governadores omnipotentes, quando não aproveitam, 
não fomentam ou não incitam o principio aboininavel da traição nos proprios 
acampamentos governistas para aproveitareJll a felonia do presidente que 
sobe ao presidente crue sahe. 

UM SR. DEPU'J'ADO . - Apoiado . 
O SR. PEDRO MoACYfl. - Eis porque, Sr. Presidente, a historia do regi-

mentem sido, para desventura ·nossa, a historia das deposições macabras 
dos governadores, dos motins, das sedições e até das revoluções em mais 
larga escala ; a historia das traições despejadas e aviltantes, ou então 
de intervenções muitas vezes grosseiras e indebitas, ora sacrificando-se o 
principio de autonomia dos Estados à compressão central, ora sacrificando-
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se completamente os interesses fundamentaes da Nação, o futuro da União, 
a evolução normal da sociedade brazileira, tomada em conjuncto-ás ques-
tiup.culas e interesses de campanario. 

Não é culpa do federalismo do Rio Grande do Sul que D.ão se ten11a sys-
tematizado a acção politica reactora do paiz dentro dos vastos moldes, cujas 
linhas acabo apenas de bosquejar perante a vossa consciencia; culpa é da 
pessima educação civica que possuímos, e dia por dia empeioramos; a culpa 
- relevem-me dizer aqui, nesta conferencia despretenciosa comvosco -
resulta, tlagrante, das falhas fm:içlamentaes do nosso caracter nacional, que 
vae sendo assim, por todos esses precedentes de mesquinha politicagem, 
desmoralizado, roído em uma por uma de suas fibras essenciaes, envene-
nado nas suas fontes, desviado de qualquer ideal superior e generoso. 

Consciencir<s, até lia pouco impavidas, vergam e deixam brotar a dolo-
rosa confissão de que é inviavel a simples fulldação de partidos regulares 
na Repul)lica Brazileira. 

Senl:iores, o mais insigne dos exegétas ou constitucionalistas deste paiz, 
honra (como alguem o qualificou) da propria America latina, o Senador Ruy 
Barbosa declarou, em tempos bem calamitosos para a Republica, que o 
poder perdera o respeito a todas as normas da liberdade e da civilização 
" voando as constituições e situações dos Estados, como castellos de sar-
rafos, a pontapés de batalhões amotinados "· 

Houve essa triste época, ferreteada pelo verbo candente e burilado de 
S. Ex., e supervieram novas calamidades e loucuras, que lançaram pertur-
bação profimda no nosso scenario politico, creando, desenvolvendo as mais 
perversas theorias . e arrolando-nos entre os povos sul-americanos, victimas 
da caudilhagem. 

Entretanto, Uil1 tal ou qual período pacifico chegou ultimamente a dar a 
illusão de que os dias abominaveis haviam para sempre, definitivamente, 
acabado, permittindo ás ;I?opulações restaurar-se DO trabalho e na paz. 

Eis, porém, que a hypra parece querer resurg'ir com mil cabeças, pres-
tigiada pela recente comp:ioção de longinquo Estado, preparando, em dias 
não remotos, muitas amarguras para a vida constitucional da RepuJ)lica. 

Não tenho predilecção pelo partido do governador victimado em Matto 
Grosso, cou.10 tarnbem n4o podemos tel-a (a não ser por essa solidariedade 
muito lata de opposicionismo) com o partido que se levantou, de armas na 
mão, contra aquella autoridade. Até certo ponto, devo mesmo confessar que 
o inditoso satrapa colheu as tempestades dos ventos que semeou. Foi lembra-
da á Camara a série de violencias, desatinos e barbaridades, que mancharam 
urna das paginas da hil'jtoria da Republica em Matto Grosso, por 1899, 
quando se organizou a l~g ião que profanou o nome de um dos seus bons 
propagandistas, o Dr. Cp.rnpos Salles, ex-presidente , expressamente para 
commetter com requintes de malvadez, a tão grande distancia de quaesquer 
censuras da ºl)inião publica, um rosario de infamias ... chegando os algozes· 
a lançar ao no, para a céva das piranl:ias, numerosas viclimas, depois de 
friamente martyrizadas, o que despertou em toda a Nação um fremito de 
verdadeiro horror. -

Ficaram impunes esses attentados (como teem ficado tantos outros!) 
porque eram commettido.s por quem tin11a o poder ou por quem recebià 
favores e protecção do Gpverno daquella época. O Governo Federal julgou 
não dever intervir Daqu\')lla occasião nos negocios peculiares ao Estado, 
por v.irtude da ~alefica tdolatria das :iutono1uias locaes , aggravou males 
preexistentes e iomentou o desenvolvnnento dos que agora acabam de 
desfechar no golpe que a illustrada Commissão de Justiça tambem cogno-
minou " a trag·edia sauguioolenta de Coxipó " 

Foi naquelle tei:1po sustentado o principio perigoso de que, dada a 
desordem, a intranquillidaile em um Estado, era do livre arbítrio do Sr. Pre-
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sidente da Republica intervir ou não intervir. E como a não intervenção 
aproveitava, no momento, aos interesses da política collis-acionista do 
Sr. Campos Salles, não se inLerveiu, apezar dos reclamos da opmião sensaLa. 

A sitúação se aggravou de uma maneira extraordinana; os grupos 
começaram a degladiar-se, a ferir-se, com mais encarniçamento do que nunca. 

Ora, não eram, nem são ainda agora regidos por principio algum. De 
regra, mesmo, não ha programrna guiando, les-itimando a acção politica 
neste paiz. Assim bastou que se pudessem colligar A e B contra C, como 
estavam antes A e C colligados contra B; bastou que os dous facLores 
pudessem ter a certeza de um apoio moral e material completo, por meios 
directos e indirecLos, de outras grandes forças nacionaes, constituidas em 
uma aggremiação que actualmente domina toda a nossa atmosphera, todo o 
nosso mundo político ; bastou que senLissem o calor desses elementos pode-
rosissimos do centro, para arremetterem contra o governador na furia de 
mna revolução. 

A opposição usou, desta maneira, o sagrado direito que eu peço licença 
aos republicanos conservadores da Gamara para reivindicar como, em outras 
circumstancias, o direito de todos os povos opprimidos - o direito da revo-
lução (apoiados; muito bem), direito, aliás, vig·orosa e lucidamente susten-
tado pelo meu clistincto e talentoso amigo Dr. Serzedello Corrêa, que faz 
honra a esta Gamara pela sua comprovada competencia. (Apoiados.; Sim, 
Sr. Presidente, collocado em ponto ele vista inteiramente differenLe do meu, 
porque é o echo e o sustentaculo _.:.. mais poderoso e eminente das recla-
mações e reivindicações da opposição de Matto Grosso ; espirita liberal, com 
responsabilidades na fundação do regimen, não trepidou em lançar contra a 
corrente da republica conservadora esta outra da repul)Jica liberal, da repu-
blica que não quer apenas o panegyrico, a idolatria dos governos, da repu-
blica que não sacrifica a liberdade e a ordem, mas que brada pelo consorcio 
amoravel , permanente, fecundo, da ordem e da liberdade para extrahir a 
resultante da felicidade publica. (Muito bem.) 

Posso eu, Sr. Presidenle, podem aquelles que estão debaixo, podem 
todos quantos não commungam com essa anomalia que ha pouco foi aqui 
denominada pelo honrado Deputado por Santa Catharina - politica nefasta 
dos governadores - podemos nós invocar o direito de revolução até contra 
os fundamentos da Constituição e dos poderes publicas ; não podem-n'o, 
porém, os republicanos que se apregoam conservadores, e muito menos 
aquelles que sustentaram que acima de tudo está e deve estar o principio 
de autoriàade como uma necessidade primaria para o credito ex terno e interno 
do nosso paiz. 

Senhores, a tradição que se havia consolidado entt·e os elementos que 
deteem o poder na sociedade brazileira, desde 18g3, ou melhor, desde que o 
marechal Floriano Peixoto esmagou as revoluções levantadas contra o seu 
gove1·no, era a ela sustentação intransigenLe ate-perdoem-me a expressão -
selvatica elo principio ele autoridade e elo p'rincipio de legalidade, levado 
aos ultimas extremos . 

O SR. J osÉ CARLOS. - Não foi contra o. governo, foi contra a Republica. 
O Sn. PEnno lVIoACYR. - Si a revolução conLra o g·overno do marechal 

Floriano Peixoto foi contra a Republica, é questão que agora sómente á 
critica da Historia cabe apmar e não a nós, co-pa.rticipes da grande lucta. 
Demais , não quero, entrando neste t0rreno, para o qual posso declivar, 
conduzido pelo aparte do nobre Deputado, não quero e não devo resuscitar 
paixões e arrebatamentos de uma pbase quasi barbaresca. que envergonhou 
o Brazil. (Apoiados.) 

E' ocioso advertir que com isto não pretendo articular censuras ao mare-
chal Floriano, nem tal cousa está em discussão. Estou apenas apurando os 
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effei!os .da doutri~a ·qne ficou fümada no es~irito e. na l?ratio~ d~s adminis-
traçoes, quer reg10naes, quer federaes, depois da victoria floriarosta. 

O effeito desta doutrina foi que ninguem tinha o direito de erguer o 
pendão da rebeldia nos Estados, por mais espesiuhados g:ne fossem os seus 
direitos, por mais brutalmente violada que fosse a Constituição. 

A theoria vencedora foi que ninguem tinha o direito de insurgfr-se contra 
o poder lega,lmente constituido. ~oder, ~overn?, ~dministraxão, ~or~aram-.se 
como que s~mbolos sagrados; idolos mtang1ve1s, santuar10s mv10lq.veis, · 
insusceptiveis de critica irreverente. · 

Durante longos rumos, as opposições nos Estados arrastaram vida peno-
síssima, tangidas das urnas, decompostas ou desaggregadas, porque pesavam 
sobre a generalidade desses agrupamentos dous mecanismos terriveis de 
compressão, o estadual, satanicamente organizado com todas as g·uilhotinas, 
e o federal, porque o Presidente de Republica, em regra, (não especializo) se 
convertia em uma espeqie de inspector central das colligações ou elos inte-
resses alliados dos governadores de Estado. 

O SR. MENEZES DoRIA. - Era a politica dos governadores. 
O Sn. PEDRO MoACYR. - Foi a liga de todos esses interesses das dispa-

ratadas aggreiniações estaduaes, que determinou e manteve dm·ante alg·1.im 
tempo a artificiosa creação chamada partido republicano federal; foi ella 
que mais tarde produúu o phenomeno, tambem transitorio, da concentração, 
outro derivativo verbal da mesma associação eclectica. · 

E ainda hoje subsiste, mudada embora de physionomia, para produzir, 
não em torno do governo que ahi está expirando, porém dó governo que 
vae despontar, aquelle CUI'1oso estado .palitico que o illustre Senador 
Glycerio, um dos leaders desse governismo ou liga permanente, definiu no 
famoso toast ao meu digno amigo pessoal Senador Pinheiro Machado de 
~em sou intransigente adversaria, com uma tonalidade pitÍOI,'ésca - o blóco 
(rtsadas), a argamassa; o 'composito de todas essas forças, na imminencia de 
nova desaggregaçào por não haver um principio de unificação logica, uma 
verdadeira bandeir·a de PfU::tido, como deve, aliás, estar na consciencia dos 
illustres pro-homens da referida colligação. 

O Sn. HoMEno BAPTfSTA (com força). - Não apoiado ; em torno da 
Constituição da Republica. 

O Sn. PEDRO MoACYI\· - V. Ex. não tem razão; peço que ouça e verá 
onde vou chegar. 
· Sim, essa colligação poderá tomar ainda uma attitude organica, desde 
que venha solemnemente, em manifesto, ou qualquer outro escripto politico 
correspondente, declarar á nação que o seu programma é o estatuto de 
24 de Fevereiro. 

O SR. HoMERO BAPTISTA. - Mas é cousa sabida. 
O SR. PEDRO MoACYR. - E' cousa sabida! Não é sabida, Sr. Presidente, 

não póde ser sabida, porque ainda não foi dita. 
Mais ainda : o candidj:tto apresentado por essa aggremiação á vice-pre-

sidencia da Republica é Q illustre republicano Dr. Nilo Peçanha, que desde 
1896 se declarava parlam~ntari.st~ e revisionista. (Trocam-se diCJersos apartes.) 

O SR. PRESIDENTE. - Attenção ! 
O SR. PEDRO lVloACYR. - Não hesito em aí.firmar que a gntrada do nobre 

Deputado para esta aggremiação política (dirigindo-se ao Sr. Homero Baptista) 
foi - dictada por motivos superiores. O nobre Deputado é realmente um 
adepto da Constituição de 24 de Fevereiro; mas S. Ex. não póde julgar os 
ou~ros elen;it;ntos q;ue ~stão agora combateu.do a seu lad~ pelo mesmo .cri-
ter10 que dIT1ge os mtUito~ de S. Ex. ne~ta Gamara e no se10 do seu partido. 

Oreia o meu nobre e guerido amigo que n·ão faço a menor injustiça a 
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seus sentimentos, á sua logica, á correcção dos seus princípios e . á pureza 
da sua conducta. 

Devo accrescentar que estou até persuadido de que a maioria dos 
elementos componentes do blóco é de partidarios intransigentes da Consti-
t:uição de 24 de Fevereiro, mas é innegavel que lá existe nesse agrupamento, 
organizado de momento para dirigir a campanha da eleição presidencial, 
uma forte minoria representada pol' possantes aguias, ele nosso pensamento 
patl>iotico, a qual ... 

O Sa. JosE CAru.os. - Então não são aguias, são corv<;>s. 
O Sa. PEDRO MoAcYR - ... a qual tem compromissos, verdadeiramente 

inadiaveis, com a campanha da revisão constitucional. 
O nobre Deputado, que me aparteou, sabe que as aguias tambem ras-

tejam ; ellas não pairam sómente nas grandes alturas, baixam á terra e 
estão sujeitas ás contingencias soffridas pelos outros animaes ... 

Sr. Presidente, as alternatj.vas e as mutações de criterio e proceder são 
inevitaveis, principalmente nos homens publicos, que se veem obrigados, 
muitas vezes, a subordinar os interesses superiores das doutrinas e os 
dictames rigorosos dos programmas ao imperio de circumstancias occa-
sionaes. 

E' mister examinar, não raro, quaes as intenções que detern;iinam taes 
attitucles. Eis porque, sob esse criterio todo relativista, não faço injuria aos 
revisionistas alinhados no blóco, e até me convenço ele que no fwiclo de suas 
consciencias elles não capitularam, não transigiram : esperam a occasião, 
como bons possibilistas. 

Sr. Presidente, dizia eu, quando fui arrastado a este incidente, pelos 
vivos e constantes apartes com que me honraram os nobres Deputados, que 
foi consagrado durante annos inteiros o principio da intangibilidade da 
autoridade legal. 

Pois bem ; bastou que fosse, não um governo, mas uma opposição local, 
que se houvesse incorporado a essa vasta aggremiação, á qual acabo de me 
reportar, e que esta opposição se julgasse na necessidade de defender os 
seus direitos com as armas na mão contra o &'overno exercido pelo l;llliado 
da vespera; foi bastante isto para que o passao.o inteiro se eliminasse de um 
traço, desapparecessem todos os compromissos doutrinarios e partidarios, 
e se proclamasse o direito a revoluções com todas as suas consequencias, 
ampliada tal extrema faculdade social não á simples subversão do poder 
legalmente constituído e exercido, mas até á eliminaçâo elo seu cletentor ! 

Não devo, para não abusar da attenção da Casa, em debate que já vae 
tão esgotado, reproduzir argumentos aqui expendidos com tanta profi.ciencia 
por outros oradores; limitar-me-hei, pois, ein synthese, a dizer, entrando 
pelo assump~o, que o vice-presidente ele Matto Grosso está no poder revo-
lucionariamente, illegalmente. · 

Assumiu a administração do Estado em 2 deste mez, quando ainda 
existia e se encaminhava, provavelmente ao encontro das forças legaes do 
general Dantas Barreto, o governador em exercicio coronel Paes de Barros. 

Assumiu, pois, o governo revolucionariamente, illegalmente, torno a 
repetil-o. 

Quan.to a este ponto não póde haver a menor contestação efficaz, e o 
facto já foi aqui claramente confessado através dos tramites agitados da 
discussão. 

No dia 6, quando foi pela madrugada victimado o inditoso governador 
retirante, já estava em poder do Sr. J>residedte da Republica um telegramma 
daquelle vice-governador, declarando que a ordem tinha sido plenamente 
rest~eleoida no Estado. 

Pois bem ; dias depois - não me recordo a data - esse mesmo vice-
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governador telegraphou ao Sr. Presidente da Republica, declarando que a 
6 a população continuava alarmada por desordens e tiroteios nos arre-
dores da cidade, o que determinara a necessidade de mandar um piquete ao 
encalço desses desordeiros, e, mais, que tendo esse piquete encontrado 
resistencia, se defendera, tendo sahiclo morto da refrega apenas um homem, 
que era o governador do Estado, conforme se verificou mais tarde! 

Sr. Presidente, para o ponto de vista em que me acho collocado, pouco 
importa a somrua maior ou menor de dolorosos incidentes que o sanguino-
lento caso produziu. 

l\Jinha prop_o~ição é es~a : O vice-:presidente de i.V!aLto _Gr!Jsso, connivente 
ou nao, co-part1c1pe ou nao do movimento revoluc10nar10 - e elle o era e 
isto está na conscienca da ex-opposição de Matto Grosso - assumiu o 
gov.erno, levado pelas armas da revolução, por um processo revolucionario; 
por um acto de illegalidade, antes do governador constitucional ter lhe pas-
sado o governo, conforme manda a Constituição do Estado. 

O SR. GERl\iAl'IO HASSLOCHEll. - Elle abandonou o governo. 
O SR. PEDRO MoACYR. - Quem disse a V. Ex. que o governador havia 

abandonado seu espinhoso posto? O governador sahiu de palacio para um 
ponto onde estivesse em maior segurança, porque os revolucionarios haviam 
sitiado a cidade de Cuyabá, onde elle não podia manter o seu prestigio . 

Foi procurar esses elementos de força, provavelmente junto ás forças 
federa:es que vinham em marcha sobre a capital. 

A Gamara, por demonstrações inequivocas de applauso aos oradores 
que sustentam o parecer da maioria da Commissão de Justiça, já affirmou 
inilludivelmente o seu criterio a este respeito, isto é, que reconhece como 
legal a situação do Estado de Matto Grosso . (Apoiados e não apoiados. 
Trocam-se apartes.) 

O Sn. JoÃo Lmz ALv~s . - Affirmo a legalidade do governo de Matto 
Grosso . 

O Sit. PEDHO MoAC1\R. - Pergunto ao nobre Deputado : A situação 
creada pela investidura 40 vice-presidente no cargo de presidente, elevado 
ao poder por uma revolução, é uma situaç'ão legal? 

O Sn. JoÃ.o Luiz Alves. - Hei ele responder a V. Ex. 
O SR. PEDRO MoACYR. - O nobre Deputado podia honrar-me sem 

demora com a sua resposrª· 
O SR. JoÃo LUIZ . ALVES. - E' legal o exercicio do governo pelo pri-

meiro vice-presidente elei~o. 
O SR. PEDRO MoACYR, - Neste caso, V. Ex. confessa que a situação de 

Matto Grosso é legal. 
O Sn. FrnuEIBEDo RoçHA. - V. Ex. que é apologista da revolução ... 
O SR. PEDRO MoACYR: - Apologista da revolução, estou amostral' que 

o é, á ultima hora, a poFtica do grupo, ao qual pertence V. Ex., porque 
abandonou uma tradição pllri.terrupta de zelos pelo principio da auLoriclade 
para homologar uma situação oriunda do puro direito revolucionario, dis-
tendido até aos extremos de matar o governador! (Trocam-se apartes.) 

O SR. ARTIIUR LEMOS. - Em todo o caso enviaremos o processo á 
justiça para punir os cr~inosos. 

O SR. PEDRO MoACYij.. - Sr. Presidente, a situação de Matto Grosso é 
illegal pelos seus fundamento9, como acaba de provar, com mais eloquencia 
do que qualquer outro protesto, o silencio do nobre relator do parecer ... 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. - O meu silencio justifica-se pelo desejo que 
tenho ele não interromper 'o nobre Deputado. Depois fo.llarei . 
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O SR. PEDRO MoACYR. - Dis,tinguindo, mesmo, a illegalidade de origem 
da illegalidade de exercício, ou tomando a c~1estão em conjuncto, a verdade 
é que o governante, ora no poder em Matto-Grosso, não occupa-o legalmente, 
porque não succedeu pelos processos legaes, dentro da Ol'bita constitu-
cional. Si, a situação é illega~, o honrado Sr. Presidente da Republica não 
póde tratar com semelhante governo. 

Por outro lado, a fórma republicana, cuja violação autoriza a inter-
venção do centro no Estado, e.~-vi do § 2. 0 do celebre art. 6. 0 da Constituição 
Federal, deixou de existir, desde a hora em que. se suspendeu o funcciona-
mento e a regular org·anização dos poderes publicas por actos legitimas, e 
ficaram profundamente alteradas as garantias constitucionaes. A discussão 
de hontem provou luminosamente que a fórma de governo republicana n:ão 
consiste a:penas na suppressão de uma corôa, porém do conjuncto de for-
mulas políticas, concernentes aos direitos, individuaes e á constituição 
livre, ao exercício regular dos poderes do Estado. Dahi, a legitimidade plena 
da intervenção nacional na crise violenta de Matto Grosso. 

O Sn. PAULINO DE SouzA. - Desde que V. Ex. sustenta o direito da 
revolução, deve sustentar suas consequencias. 

O SR. PEDRO MoACYR. - Perdão, não sustentei o direito da revolução. 
O SR. JoÃo Lurz ALVES. - Fez a sua apologia. 
O SR. PEDRO MoACYR. - Declarei que o direito da revolução tinha sido 

neg·ado por todos os directores políticos com a responsabilidade do regimen 
neste paiz, e que só ag·ora vejo tal partido, enthusiasta do legalismo e res-
ponsavel pela situação geral da Republica, dar força e sancção ao direito de 
revolução com todas as suas consequencias, sem excluir mesmo a do assas-
sinato dos detentores do poder. . 

O SR. GERMANO HAssLOCHER. - V. Ex. mesmo reconheceu o direito da 
- revolução. 

O SR. PEDRO MoACYR. - Quem reconheceu não fui eu; quem reconheceu 
foi a propria aggremiação que actualmente exerce, na phrase ainda hoje 
proferida por illustre Deputado, a dictadura do Congresso. 

A situação de Matto Grosso proveiu de uma revolução, na qual o vice-
presidente tinha ou não parte (não me cabe indagar isso) .. . 

O SR. GERMANO HASSLOCHER dá um aparte . 
O SR. PEDRO MoACYR. - Affirmo, baseado nos antecedentes da política 

geral do paiz . (Trocam-se apartes.) 
Pois hem, concedo, a revolução podia ser logica, podia ter sito até a 

expressão irreprimivel de um clfreito , mas pergunto ao nobre Deputado, 
representante do partido governista : S . Ex. queria tal processo para o seu 
Estado? Acharia legal a substituição do governador do Rio Grande feita em 
taes condições? 

O SR. GERMANO HASSLOCHER. - Não me colloco no ponto de vista res-
tricl o; discuto o ponto consfüucional. · 

O Sn. PEDHO MoACYR. - Ainda assim, collocado nesse ponto de vista, 
V. Ex. acha que está perfeitamente legalizada a situação em Matto Grosso? 

O SR. G&RMANo HAsSLocmR. - Em face da Constituição, sim. (Trocam-
se apartes.) 

O Sn. PEDRO MoAcYrt. - Mas V. ·Ex. é obrigado a entrar tambem na 
apreciação dos factos. 

Volto , Sr. Presidente, ao rumo que me estava traçando . 
· Tornadas excepcionaes as circumstancias da política e do governo ele 
Matto Grosso, o Governo da Republica entendeu acertado e necessario soli-
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citar do Congresso as medidas que o nosso patriotismo suggerisse, e apontou 
as do estado de sitio e da intervenção. 

Passarei por alto, Sr. Presidente, sobre as justificativas da requisição, 
feita pelo honrado Chefe da Nação, com a responsabilidade do seu nome e 
do seu cargo. 

O illustre Peputado pernambucano, Dr. Esmei·aldino Bandeira, demons-
trou, com logica irrespondível, que ainda subsisteih no longinquo Estado 
todos os effeitos e consectarios da commoção intestina ... 

O SR. JoÃo Lmz ALVES. - Os effeitos. 
O SR. PEDRO MoACYR. - ... como ainda subsisle a anarchia, não estando 

· restabelecidas a ordem e as g·arantias constitucionaes, o que equivale ao 
desapparecimento da fórma republicana, referida no § 2. 0 do art. 6. 0 da 
CoJ:!stituição. E', portanto, logico, preciso, imprescindível o sitio naquelle 
Estado, com a medida complementar e essencial da intervenção directamenle 
empregada. 

Sr. Presidente, os nobres Deputados da maioria sustentam agora a dou-
trina ela inadmissibilidade do sitio, desde que o estado· propriamente ele 
lucta armada cessou com a morte do governador. 

Senhores, não posso deixar de lembrar que o Congresso Nacional, por 
systematica condescendencia ou por espírito de franca solidariedade, com 
os olhos postos nos interesses fundamentaes da Republica, tem invariavel-
mente dado ao chefe do Poder Executivo varios estados de sitio ... até no 
recente caso de 14 de novembro de 1904, quando não existiam siquer vestí-
gios de commoção intestina ou de combate entre a revolta e a legalidade l 

Senhores, fui testemunha pessoal do que occorreu nesse movimento; 
esta Capital reentrou no goso de paz completa poucas horas depois de presos 
os alumnos da Escola e de haver succumhido o bravo general, comma:n-
dante da mallograda revolta. · · -

O estado de sitio foi cpncedido e foi prorogado, não uma, mas muitas 
vezes. Durou mezes a fio essa situação excepcional para se apurarem res-
ponsabilidades perante o foder Judiciario. Por outras palavras , o estado 
de sitio foi concedido, foi prorogado, para o apparelho judiciario poder 
funccionar durante elle e colher criminosos suppostos ou verdadeiros. (Ha 
apartes e protestos.) 

Senhores, estou argumentando com a maioria da Commissão de Justiça, 
prestigiada pela maioria da Camara. E é necessario, é o meu direito que 
possa argumentar com essa maioria, invocando a licção dos precedentes por 
ella propia estabelecidos, e a severa doutrina firmada nas duas Casas do 
Congresso. 

UM SR. DEPUTADO . - Para combater, V. Ex. fica em contradicção 
comsigo mesmo. 

O SR. JoÃo Lmz ALvEs. - E' preciso demonstrar a identidade das duas 
situações políticas : a do at~entado ao Presidente da Republica e a do assas-
sinato do presidente de Matto Grosso.' 

O SR. PEDRO MoACYR. - Não houve attentado pessoal cóntra o Presi-
dente da Republica a l{i. çle novembro : houve uma revolução contra os 
poderes do Estado. (Ha apwtes e protestos.) 

Mas, Sr. Presidente, a Camara dos Deputados repelle o estado de sitio 
pedido pelo Sr. Presidente çla Republica nos ultimos qias do seu mandato ... 

UM SR. DEPUTADO. - Dos decretos de si.tio não consta que foi para 
apurar responsabilidades. 

O SR. PEDRO MoAcYR. - Consta dos considerandos da mensagem presi-
dencial e de todos os docum,entos politicos, officiaes, da época, e a mensagem 
deve merecer a maior coni;ideração, pois traz a assignatura do primeiro 
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mag·istrado do paiz e faz parte integrante da acção combinada dos dous 
pocferes politicos. 

O SR. Lurz DoMINGUES. - V. Ex. está sendo cruel com o Congresso e 
com a Commissão de Justiça. Meu voto naquellit occasião obedeceu a outro 
intuito. 

O Sa. PEDRO MoACYR. - Eu não attribui propositos menos correctos ao 
nobre Deputado; procurei apenas patentear que na vigencia do sitio de 1904 
nada mais se fez sinão - funccionar o Poder Judiciaria para apanhar cons-
piradores e lhes apurar o gráo de culpas. 

Sr. Presidente, taes foram as condições em que se processou o ultimo 
sitio, aliás concedido pelo Congresso a todos os antecessores do actual Pre-
sidente ela Republica, quasi em analogas circumstancias. 

O SR. Lurz DOMINGUES. - Quasi que em analogas ... 
O SR. PEDRO MoAcYR. - Sómente agora não querem VV. EEx. aclmittir 

a providencia escepcional elo sitio . Por outro lado, recusam, peremfttorios, a 
intervenção pura e simples sob a allegação de que o tex to constitucional se 
oppõe formalmente á nomeação de um interventor, figura indispensavel 
para o exercido da melindrosa funcção . 

Desta maneira, Sr. Presidente, tudo é negado ao governo central para 
intervir no Estado remoto, que ficará entregue ao desencadear das luctas 
entre dous partidos em armas, sob a pressão ele odios e vinganças incalcu-
laveis. · 

Releva, entretanto, observar que essa doutrina não é a dogmatica da 
escola politica do partido, ao qual pertencem os nobres Deputados da 
maioria. 

Durante a presidencia Campos Salles predominou a these, de que o 
Governo Federal (entendendo-se por esta expressão apenas o - Poder 
Executivo) poderá ou não intervir, quando essa intervenção lhe for req;úsi-
tada pelo governo local. Deixou-se á. latitude de seu criterio, á incondic10na-
lidade de seu arbítrio na interpretação da Constituição e das necessidades 
políticas do momento, a escolha do modo pelo qual se possa realizar a inter-
venção. 

Tal foi a theoria e a pratica do Sr. ex-Presidente da Republica, notavel 
constitucionalista, que tomou parte memoravel nos debates da Constituinte 
e procurou sempre dizer sobre a grave questão das relações da União com 
os Estados no systema federativo. 

UM SR. DEPUTADO. - E que sempre evitou o estado de sitio. 
O Sn. PEDRO MoACYR. - O parecer da maioria da Comiuissão assentou 

que sitio não é remedia para a situação illegalmente creada e mantida em · 
Matto Grosso. . 

O Sn. JoÃo Lurz ALVES. - O sitio serve paTa remediar isso? 
O Sn. PEDRO MoACYR. ·- Senhores, si a intervenção, que era out1·0 

remedia complementar, aconselhado pelo illustre Sr. Presidente da Republica 
e patrocinado aqui por als-uns Srs. Deputados, até na emenda do illustrado 
e sisudo Deputado pelo R10 de Janeiro, não se enquadra nos textos consti-
tucionaes ; si não está mais ele pé a doutrina contraria, estabelecida pelos 
proprios chefes da aggremiação politica á qual pertence a opposição de 
Matto Grosso; si, como disse no Senado o Sr. Ruy Barbosa, não se descobre 
em nenhum texto ela Constituição a faculdade para o Poder Executivo 
nomear o interventor, que é entidade desconhecivel em face da Constituição 
e das leis ordinarias; que resta ao Governo e ao Congresso para dar um 
remedia qualquer á. tormentosa situação de Matto Grosso? Pois não haverá · 
medicina para um caso que a Comruissão de Justiça declarou fundado em 
" neg-regada revolução ", entreteçicla com uma série de velhos crimes abomi-
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naveis, repellidos pelo sentimento de indignação da quasi unanimidade dos 
brazileiros? ! 

Disse a Commissão, como quem sabe de verdadeira tortura : « Encon-
tramos finalmente na Constituição da Republica a solução do magno 
problema, sendo que no caso contrario ver-nos-hiamos conclemnados a con-
fessar a imperfeição do regfaien de 24 de fevereiro. (Apartes.) 

Vae funccionar na especie um poder soberano, sem paixões politicas, 
aquelle poder calmo e forte, intangivel e sobranceiro, mais do que juridico, 
verdadeiro orgam da mais alta funcção moral e social da.nossa patria, pivot 
da organização americana, por nós copiada entre as illusões da primeira 
hora republicana. 

Tranquille-se a opinião publica : a. J nstiça Federal vac apurar a respon-
sabilidade daquelles criminosos de Matto Grosso, tanto que a Commissão 
de Constituição, Legislação e Justiça escreveu esta pbrase no parecer : « EÇa 
crimes, sim. • 

O SR.. JoÃo Lurz ALVES. - A revolução não é um crime em face do 
Codigo Penal? (Ha outros apartes . O Sr. Presidente fazendo soar os tympanos 
reclama attençâo.) ' 

O SR. PEDRO MoACYR. - Mas o vice-presidente não assumiu o poder 
por effeito da revolução? 

O SR. JoÃo LUIZ ALvEs. - Por faltar o presidente. (Ha outros apartes.) 
O SR. PRESIDENTE. - Peço aos nobres Deputadbs que não interrompam o 

orador. -
O SR. PEDRO MoACYR. ~ A Commissão declarou que ha crimes e crimi-

-Bosos e ainda acaba de reaffirmar que esta revolução matto-grossense é um 
crime. 

O SR. LUIZ DOMINGUES dá um aparte . 
O SR. PEDRO MoACYR. 1- Neste caso, peço aos dous nobres Deputados, 

membros da maioria da Commissão , que liquidem este ponto. 
O nobre relator diz que o crime é a revolução, e o nobre Deputado, 

tambem membro da Commissão, diz que o crime é o assassinato. (Riso.) 
O SR. Lmz DOMINGUES. - Comprehendo que o nobre Deputado tenha 

ditei isto sómente para fazer rir. 
Peço a palavra. 
O SR. PEDRO MoACYR. - Devo dizei· ao nobre Deputado que não tenho, 

como jámais terei, a menor intenção de offendPr, mesmo remotamente, a 
quem quer que seja e aindíi menos a S. Ex. cuja competencia, patriotismo 
e attitude nobre, nesta Gamara, sou o primeiro a reconhecer e respeitar. 
(Apoiados.) 

O SR. Lurz DoilUNGUES. - i\Iuito obrigado. Mas V. Ex. está sendo crnel 
para com a maioria ela ColJ1missão. 

O Su. PEDRO MoACYR. - Não estou sendo cruel para com a maioria da 
illustre Commissão. · 

Approveitando a oppor~unidade, que me offerecem os apartes do nobre _ 
Deputado, direi que nenbm:µ. Deputado foi, até, tão systernaticamento apar-
teado, como estou sendo de todos os lados. 

UMA Voz. - E' porque V. Ex. é sempre ouvido com attenção e praze1·. 
(Apo iados.) 

O SR. PEDRO MoACYn. - Muito obrigado. 
VV. EExs. não querem, ver as contradicções que ha entre a attitudc 

actual e os numerosos precedentes do Congresso! São tantas que amanhã 
V.V: EExs. terão a victoria iµaterial, mas não moral, perante a opinião bra-
zilerra. 
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Mas vçltemos ao ponto capital. . 
Sr. Presidente, a intervenção, tendo sido declarada irrealisavel, incons-

titucional, abusiva, será o caso de Matto Grosso submettido á competencia 
da justiça federal. 

Examinemos a solução de desaperto . 
Sr. Presidente, não ha inconveniente, e é isso bem interessante, aliás, 

apezar de muito fastidiosa a minha palavra (não apoiados geraes) - em que 
eu descreva á Gamara, phase a phase, termo a termo, o curioso e problema-
tico processo a que devam ser submettidos aquelles cidadã.os de Matto 
Grosso, r.eputados " negregados criminosos " pelo parecer da Commissão de 
Justiça. 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES. - V. Ex . nã,o encontrará no parecer essa phrase 
" negTegados criminosos •. -

O Sn. PonER MoAcYn. - Negregada revolução - diz o parecer. 
O Sn. JoÃo Luiz ALVES. - E' cousa muito differente . 
O Sn. PEDRO MoACYR. - A justiça federal começará naturalmente a 

funccionar por uma denuncia do Sr. procurador seccional ela Republica. 
Contra quem será dada essa denuncia? O proprio parecer ela Commissã.o 

de Legislação e Justiça nos esclarece a respeito : será dada contra os que 
fizeram a revolução. Esta revolução teve mandantes e mandatarias, teve 
cabeças e executores, figuras essas juridicamente discriminadas pelo Cocligo 
Penal, cada qual com a sua dose de responsabilidade e com a sua pena 
correlata no caso ele condemnação. 

Tendo, portanto, a cidade ele Cuyabá sido invadida e tomada por quatro 
ou cinco Inil revolucionarias elo chamado exercito libertador, a denuncia do 
Sr. procurador ela Republica será, forçosamente, contra os mandantes- da 
revolução e os cinco mil homens elo exercito libertador. 

Comprehende-se a difficulclade extrema que haverá para a simples con-
fecção e viabilidade de semelhante denuncia ... Todavia, recebida que seja e 
denunciados, na fórma ela Constituição providente e elas leis tambcm provi-
clentes que nos regem, os cinco mil homens do exercito libertador e seus 
respectivos mandantes ou cabeças, surgirá immediatamente esta questáo : 
qual p 'fôro -em que deverá desdobrar-se a phrase orclÍilatoria do processo? 
Será o fôro elo Estado de Matto Grosso, ou será o fôro do Yisinho Estado de 
Goyaz? 

Existem abalizadas opiniões ele que não está absolutamente revogada a 
lei ele 1841, lei aliás muito sábia, que determinava que nos crimes de sedição 
e de rebellião o fôro não fosse o da Gamara ou Província em que se effec-
tuára o dito movimento subversivo ela ordem. 

Em taes condições, prevalecendo a doutrina e a legislação em vigor, o 
exercito libertador de Matto Grosso com os respectivos mandantes á frente, 
por-se-ha em marcha para Goyaz. (Riso.) 

UM Sn. DEPUTADO . - E em que é que o sitio simplificava esse estado 
ele cousas? 

O SR. PEnno l\ifoAcYn. - O nobre Deputado tenha paciencia : es tou exa-
minando, desfibrando, nos seus detalhes processuaes, a solução constitu-
cional, indicada (creio hen1 que com a mais perfeita lealdade e inteiro 
conhecimento das necessidades ela situação e do texto ela Constituição), 
pela honrada maioria ela Commissáo ele Justiça . S. Ex. não me pócle inter-
romper, desde que ao estado ele sitio · e ás intervenções eu já qualifiquei 
como soluções incabíveis na especie, reproduzindo o criterio da maioria da 
Commissão e de quantos lhe teem susten'taclo o parecer. . 

O Sn . JoÃo LUIZ ALVES. - O que digo é que o estado ele sitio pedido 
pelo Sr. Presidente da Republica é para apurar responsabilidades, isto é, 
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para inieiar o processo; e em que modifica a situação desse processo a 
decretação do estado de sitio? 

Q SR. PEDRO MoACYR. - Não estou ma'is fallando de sitio, cuja decre-
tação póde ser perigosa e inconveniente, tanto quanto a decretação da inter-
venção. 

As melhores medidas podem ser pervertidas. 
Os nobres Deputados já decretaram que ellas não cabem na especie. 

Vamos, portanto, continuar a descripção do processo perante a justiça 
federal. Este processo não póde ser feito perante a justiça seccional de Matto 
Grosso, pois, além de tudo, existe um accordão da Relação de Minas no 
caso de uma rehellião em Santa Catharina, distinguindo entre phase ordiua-
toria e phase decisoria, e determinando orrde ellas devem correr. Mas, isto 
não vem directamerrte ao caso, é uma opinião, é um aresto de justiça local 
que póde ser invocado apenas corno argumento accessorio. A these funda-
mental é que os libertadores de Matto Grosso com os seus respectivos man-
dantes, por força do desaforamento, serão enviados para o Estado de Goyaz. 

UM Sn. DEPUTADO. - Ou para o do Rio Grande do Sul. (Ha outros 
apartes.) 

O SR. PEDRO MoAcYR. - Para o Estado mais proximo, contiguo, 
visinho. Irá, portanto, para Goyaz o exercito lilJertador denunciado. 

Mas, Sr. Presidente, neste interim podelll surgir as roaiOl'es difficuldades 
para entorpecer a marcha do forruidavel processo. 

A primeira é que se apresentarão naturalmente para defender a esses 
réos centenares de advogados, cada um dos quaes será e deverá ser ouvido 
no feito, consumindo semanas e mezes de prazos judiciaes. 

V. Ex. sabe que na conspiração, que tomou o nome de conspiração 
Andrade Figueira, havia vinte e tantos r éos e tomaram parte no processo 
vinte e tantos advogados. (Apartes.) -

Além destes incide\ites, extraordinariamente protelatorios da phase 
ordinatoria da lide, surgfrão muitos outros, sendo o mais grave o que vou 
citar. A Commissão de ,Justiça não dissimulou que, a haver responsaveis , 
delinquentes caracterizados no caso de Matto Grosso, o principal responsa-
vel será o vice-presidente do Estado . 

Ella não affirmou, a criminalidade; eu tambem não affirmo; mas, bem 
póde ser que-a denuncia do Sr. procurador seccional da Republica alcance 
tal funccionario. Immediíltamente, a assembléa legislativa do Estado poderá 
oppor-se a que elle se~a processado sem o seu consentimento, no fôro 
comruum. 

UM SR. DEPUTADO. - Não apoiado. 
O SR. PEDRO MoAcYµ. - Ha lei declarando que elle tem fôro especial 

para os delictos políticos e os connexos com os delictos políticos, e não pre-
valece a _primeira parte da lei de 1894, invocada, porquanto alli se falla 
sómente de perturbações que occasionem intervenção armada federal. 

Ul\I SR. DEPUTADO. -- Que sejam effeito, consequencia ou causa. 
O SR. PEDRO MoACY-l\· - Mas que occasionem. O Senado, mandando 

archivar a mensagem, por não haver a que attender, e a Gamara dos Depu-
tados amanhã, remetten!lo o caso para a justiça federal terão soberana-
mente resolvido que a situação de Matto Grosso não está causando, não 
causou, não vae causar perturbações, ou melhor, que estas perturbações 
não existem e, pois, não vão occasionar a iI;ttervenção federal. 

O SR. JoÃo Luiz ALVES. - Não está essa argumentação á altura do 
talento de V. Ex. 

O SR. PEDRO MoAc+R. - Perdoe-me ; não vae dar-se a intervenção, 
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porque esta só poderia occorrer si lw·uvesse·perturbações que V .. E:x: começa 
por negar que se deem. V. Ex. sustenta que. a urdem politica está imperando 
e~ Matto Grosso. 

O SR. JoÃo Luxz ALVES. - Já não se dão. 
O SR. PEDRO MoACYR. - Portanto, póde ser allegado pela assemhléa 

estadual o fôro especial do governador, o impeachment, por cujas largas 
malhas escapará aos incomn:iodos de qualquer processo. 

. Concedamos, porém, que tudo marche ás mil maravilhas, sendo afas-
tados e resolvidos com facilidade todos os incidentes processuaes protela-
torios, apresentando os patronos ele milhares de . réos as respectivas razões 
em curto prazo e não vingando a declinatoria fori suscitavel p elo vice-
governador. 

Concedamos que as testemunhas não soffram constrangimento, venham 
, depor, e que as demais provas se produzam i'egularmente, embora através 

de longos mezes de summario. 
Admittiudo tuci.o isto, é ainda assim absolutamente impraticavel a solu-

ção de remetter o caso de Matto Grosso á Justiça Federal, como suggere o 
parecer em debate . Senhores, não ha guarda do exercito nacional suificiente 
para conservar presos os cinco mil homens do exercito libertador, que 
fossem pronunciados pelo j_uiz secccional. 

Seria necessario ao Governo mobilizar para Matto Grosso ro a 15 mil 
homens, todo o exercito nacional, talvez , afim de manter alli o respeito ás 
decisões judiciarias, guardar presa a . phalange revolucionaria, ou então 
escoltal-a em marcha batida para Goyaz, si alli houvesse de ser processada 
e julgada. . 

O processo alvitrado é uma utopia ! . 
Tal é a verdade nua e crua, que resulta da s oluçáo c.scogitada torturan-

temente pela maioria da Commissão de Justiça, que se soccorreu do talento 
legistico e d'os extra-0rdinarios recursos forenses do seu illustre relator, para 
salvar a Constituição de 24 de Fevereiro, esta infeliz Constituição naufra-
gada, da solemne· confissão da sua fallencia ! 

O SR. MENEZES DoRIA. - Muito hem . 
O Sa. GERMAJ."'IO HASSLOCHER. -- A affirmação de V. Ex. só foi apoiada 

pelo nobre Deputado pelo Paraná (Apartes.) 
O SR. PEDRO MoAcYR. - Demonstrada, Sr. P1:esidente, a completa 

imprestabilidade do recurso suggerido pela maioria da nobre Commissão 
de Justiça; repellidos, como já foram visivelmente e vão ser definitiva-
n1ente pelo voto da Gamara, os remedios extremos elo estado de sitio e da 
intervenção - que resta, Sr. Presidente, no texto desta Constituição, para 
dar uma sahidâ. razoavel e patriotica ás temerosas difficuldades que, a cada 
momento, estão assaltando o espírito publico, entravando a .marcha da 
administração da Republica, anarchizando a vida de nossa federação'? 

Onde o soccorro constitucional a uma crise profunda, como a que reben-
tou em Matto Grosso? . 

O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, notavel pelo scintillante e 
apropositado talento com que sabe apartear e aproveitai· as occasiões, para 
ferir o adversaria, o Sr. Germano Hasslocher, acaba de advertir-nos que, 
quando eu fallei no naufragfo da infeliz Constituição vigente, sómente recebi 
nesta Gamara um aparte de approvação, o aparte do nobre Deputado pelo 
Paraná, revisionista como eu. · 

. Sim, Sr. Presidente, póde ser que circumstancias de momento impeçam, 
sllffoaueln a manifestação de outras solidariedades, de outras consciencias 
desta ·camara com a ma1úfestação por mim feita, em desataviadas palavras; 
mas a g-rande verdade é que, batendo-me pela revisão constitucional do 
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meu paiz, posso dizer, orgulhoso e satisfeito - estou hoje com a causa da 
Nação. (Apoiados e não apoiados.) 

Sr. Presidente, ainda ha pouco, quando sustentei que um dos mais 
futurosos estadistàs da Republica, o Sr. Dr. Nilo Peçanha, elevado á Vice 
Presidencia no proxirno \quatriennio, havia contrahido compromissos 
solemnes com a bandeira da revisão constitucional, declarando-se até 
adepto convencido do regimen parlamentar, sempre defendido pelo in temera to 
federalismo do Rio Grande do Sul, não houve na illustrada bancada do Rio 
de.Janeiro um só pro lesto contra esta minha affirmação, cuja relevancia é 
ocioso encarecer. 
· O SR. PEREIRA NuNEs. - Dá um aparte. 

O SR. MENEZES DoRIA. - Isto é muito significativo. 
O Sn. PEnno MoACYil. - Não póde haver esse protesto. 
O Sn. PEREIRA NuNES. - Elle é um adhesista da opportunidade da 

revisão. 
O Sn. PEnno MoACYR. - Ah ! então está a questão salva, está a questão 

collocada por V. Ex. nos devidos termos. 
O SR. CARLOS GARCIA. - Sem duvida alguma póde-se dizer que está 

vencedora a idéa. 
O SH. PEnno MoACYR. - Está vencedora a idéa; a questão é ele oppor-

tunidade, ·nada mais. 
Senhores, folgo immensameI).te em que se tenha já conseguido um resul-

tado no memoravel debate, que vae travado e é que os dignos represen-
tantes do pensamento do honrado Sr. Presidente da Republica, eleito pelo 
bloco, tenham confirmado que elle é um revisionista. 

O Sn. PEREIRA NUNES. - Não apoiado; não fiz tal declaração. 
O Sn. ALVAno DE Ct RYALHO. - Que era revisionista, mas não foi eleito 

como tal. 
O Sn. PEDRO MoACYn. -- Declarou-se revisionista deste 1896 ... 
O Sn. MENEZES DonfA. - Foi eleito, apezar d_e ser revisionista. 
O Sn. PEDHO MoAcYu. - ... declarou-se pela reforma respondendo ao 

questionario. formulado, si bem me recordo, pela Gazeta de Noticias. Posso 
ainda adeantar ao illustre collega, qne me honra com os esclarecimentos 
dos seus apartes, que nf\, occasião tratava-se da seguinte these - saber si a 
Republica federativa era compativel com o regimen parlamentar, ou si, ao 
contrario, não se repellifl.rn estes dous estatutos - federação e parlamen-
tarismo. 

Veja a Gamara; a pergunta tinha sido collocada nos termos mais log·i-
cos, claros e precisos, envolvendo, guiçá, o ponto ele controversia mais 
ardente das questões politicas no direito publico moderno. 

A maioria dos ques~ionados, creio eu, respondeu pela negativa. O Sr. 
Dr. Nilo Peçanba, com o seu brilhante e reconhecido talento, respondeu 
pelo affirmativa; cleclal'OU que a Rcpul)Jica era incompativel com o regimen 
presidencial e motivou em synthese esse voto expressivo. 

Mas, porque estou a argumentar apenas com um nome, embora illustre, 
quando posso hoje argumentar com a epinião desassombrada, com a sancção 
explicita dos maiores republicanos de nossa Patria? 

O Sn. GAJ.EÃo CARVALIJAL . - · Para volta ao parlamentarismo, creio, 
V. Ex. não encontrará a ],lação inteira . 

O Su. PEDRO MoACYJ\. - Não estou, portanto, isolado, como diz o nobre 
Deputado. 

A Camara póde neste momento espinhoso, nesta hora difficil e delicada, 
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pelos calculos da disciplina partidaria, não offerecer os largos bombros da 
sua solidarieB.ade ao meu proposito de revisão constitucional; - mas, fóra 
da Camara, lá no Senado, corporação essencialmente conservadora do regí-
men, assembléa de embaixadores dos Estados, na definição feliz de Ruy 
Barbosa, lá ouvi, a Nação inteira póde ouvir e applauclir, a palavra do 
Senador Lauro Sodré clamando abertamente pela reforma da Constituição. 

Note a Camara que S. Ex. tem as mais fortes responsabilidades na 
fundação e no desenvolvimento do novo regimen. E' um velho republicano, 
que póde ter sido algumas vezes desviado do seu habitual criterio, porém 
que é uma consciencia impolluta e um patrimonio da galharda geração mili-
tar de 15 de Novembro. 

VozEs. - Muito bem. 
O SR. PEDRO MoAcYR. - Pois bem: esse compelente republico adminis-

trou um grande Estado do norte, tem exercido sempre altos cargos de elei-
ção, augmentando nelles o cabedal de sua experiencia, e afinal reconheceu, 
com superior lealdade ao proprio regímen, após maduro cogitar, a necessi-
dade da revisão. 

Póde- se recusar excepcional importancia a essa aclhesão de um dos 
próceres ela Republica? 

O SR. ALBERTO SARMENTO. - ... e que já declarou que a peior das anar-
chias é melhor do que a monarchia. 

(Trocam-se muitos .apartes; o Sr. Presidente, fazendo soar os tympanos, 
reclama attençâo.) 

O Sn. PEDRO MoACYR. - Sim, declarou, arrastado, num dia assignalado, 
por generosa impulsão de republicano ardente, entre os exageros que o 
patriotismo inspira em certo~momentos - que os tumultos da anarcbia 
eram preferíveis á restauração imperial. 

Occorre ·me até, Sr. Presidente, que o movimento ele Lauro Sodré, vindo 
ao encontro da propaganda revisionista, foi tão util, que immediatamente 
depois se procurou organizar um vasto partido, de norte a sul elo BraziL 
vinculando as opposições locaes, dando-lhes um centro de referencias, com-
municando-lhes um impulso largo e systematico . Entre essas reuniões houve 
uma a que compareceram representantes e [ex-representantes. da Nação na 
Camara dos Deputados . 

O Sn. MENEZES DoruA. - Apoiadissimo ; eu lá estive. 
O Su. PEDRO MoACYR. - Não declino o nome de todos quantos lá esti-

veram porque póde muito bem ser ... 
O Sn. SERZEDELLO ConnÉA. - Estive lá e V. Ex. bem sabe que comecei 

o meu discurso declarando-me revisionista. 
O Sn. MENEZES Dou1A. - .Já não estou sózinho. 
O Sn. PEDRO MoACYll. - Folgo de ver as declarações peremptorias 

desse discurso renovadas an·ora pelas palavras de V. Ex. 
Sr. Presidente, ter ao laao da revisão constitucional na Camara o Depu-

tado Serzedello Corrêa, ex-Ministro da Fazenda, ex-constituinte, Ulll aos 
fundadores da Republica e um elos mais operosos e competentes Deputados 
que tanto contribuem annualmente para o estudo das nossas finanças, cul-
minante problema da propria honra nacional (apoiados); ter ao lado ela revi-
são, no outra Casa, um Sedador como Lauro Sodré, já não é estar só nestâ 
campanha, já não é ter a sua palavra sanccionada sómente pelo honroso 
aparte de um Deputa.do, já é constituir uma força que amanhã poderá ser 
uma legião . (Muito bem; apoiados.) 

Não se resumem, porém, a esses nomes notaveis os das personalidades 
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de insuspeita tradição republicana que propugnam agora a revisão da Con; 
stituição Federal. ., 

Cumpro dever gratíssimo salientando o nome, sempre venei•ado e 
incorporado ás melhores paginas da historia da Republica, do integro Pru-
dente de Morae.s. 

A sua elevada adbesão á causa do revisionismo teve e terá, no desdo-
bramento da nossa campanha, eil'eitos cluradom·os e inestimaveis. 

Senhores, não ha logar de onde se possa ver mais alto, e melhor, os 
horizqntes do seu paiz, do que a Presidencia da Republica. Aquelles que 
attingem o cimo da montanha, depois de vencer todos os escarpados 
degráos da carl'eira política, tendo podido observar o caracter dos homens, 
a capacidade de adaptação das leis, a força dos preconceitos e mil outros 
factores da vida social, ficam nas melhores condições para dizer á sua 
Patria quaes os homens e as instituições que devem regel-a. Fallam com um 
saber " de experiencias feito '" Pois bem: o ex-Presidente Prudente de 
Moraes, typo de honra e probidade, que não sabia mentir, vinculado estrei-
tamente á propag:anda republicana, seu ex-Deputado no Imperio, director 
da Constituinte ae 1891, pacificador de minha terra, mal abandonou o 
Governo foi para S. Paulo e, quebrando com a energia das grandes convicções , 
velhos compromissos de partidarismo, postergando interesses dos domina-
dores da época - fundou o partido revisionista. 

Esse partido, que tem, quasi IO annos, acaba de concorrer ás urnas, 
enviando a esta Camara uma trindade illustre, certamente para a defesa do 
seu programma nos debates q:ue se travarem a bem da propri,a Republi«ª· 

Sr. Presidente, na Republica dos Estados Unidos da América do Norte, 
cujo estatuto em tão má hora quizemos copiar, cingindo-nos aos textos, sem 
que, entretanto, tivessemos copiado o que era essencial, isto é, não a . sua 
lettra mas o espírito, nunca se viu es:i;iectaculo semelhante : um Presidente 
de Republica, da estatu~a moral e civ1ca de Prudente de Moraes, proclamar 
as imperfeições, as falhas, o artificia~ismo, a fallencia o regímen de que 
lôra durante quatro annps o supremo e fiel deposilario. 

Está V. Ex. vendo, $r. Presidente, que a corrente da revisão constitu-
cional não ficou limitada ao leito do Rio Grande, transpoz as fronteiras, 
avolumou-se impetuosa, e é agora uma grande corrente a infiltrar-se nos 
outros Estados, de conquista em conquista, por todas as consoiencias· de 
cada ponto do territorio nacional. · 

Em S. Paulo existe o partido revisioni.sta, com organização norrµal. 
O Sn. fuvADAVIA CoRRÉA. - E todos são parlamentaristas? 
O Sn. PEDRO MoACYn. - A tradição revisionista deixada por Prudente 

de Moraes não será perdida. (Trocam-se çarios apartes.) 
Tomarei em considepção as objecções com que me honram os nobres 

Deputados para respondel-as. 
Ha em Pernambuco um partido revisionista e tem assento nesta Camara 

o illustre Sr. Virginio , MEfrques, seu representante. 
O Sn. J osÉ BEZERRA. - Eu sou revisionista. 
O Su. PEDRO MoACYJl· - Estão elles apparecendo, Sr. Presidente. S~q 

revisioni.stas , e re"1sioni,/lta~ que vão a,té ao pq.rla};llentarisJXLQ, acceitan.-49· a 
suprema logica da, r~vis_ã.p,,, q_u,e. é_ o rE:stabeleGimento do i·egim§n p;i.rlamen.tar 
adaptado ao systema rep:o.l~licano . · 

O SR. GEJl-111..A"""~º H ASllLOOJ.IER. - O fa,cto é que não ha dous revi$iorusta.s 
que se entendam. Elles tpdos reunidos hão deforçosamei;ite brigar. A exprel!!· 
são propria para caracterizar a desintelligenoia constante· em que elles 
vivem é esta: é um sacco de gatos, (Hilaridade.) 
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O SR. PEDRO MoACYR. - Releve-me o nobre Deputado uma observação: 
a phrase empregada por V. Ex. não está ao nivel do debate. 

O SR. CA1tLos G . .llic1A (com força) . - Só não é sacco de gatos o partido 
de que V. Ex. faz sempre parte; o partido governista, que nunca ha de 
debcar. 

O SR. GERMANO HASSLOCHER (com força) . - Estou no meu direito de 
qualificar como entender. 

O SR. CAru,os GARCIA. - Perfeitamente; mas tem de guardar o respeito 
e 0 decôro devidos á Gamara dos Deputados. (Trocam-se outros e t,Jehementes 
calorosos apartes entre os Srs . Carlos Garcia, Germano Hasslocher e t,Jarios 
Deputados. O Sr. Presidente, fazendo soar os tympanos, reclama attenção e 
ordem.) 

O Sa. PEDilO MoACYR. - Sr. Presidente, não tenho a menor intenção de 
qualquer offensa na expressão ou no adjectivo com que me reportei a uma 
phrase que empregou o Sr. Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

O Sa. GERMANO HASSLOCHER. - De facto, não tive tamben1, usando 
daquella expressão, a intenção de offender. 

O Sn. CARLOS GARCIA. - Então retiro minha expressão. 
O Sn. GERMANO HASSLOCHER. - Repito: o que declarei foi que não ha 

dous revisionistas que se entendam e que todos reunidos hfo ele briga:r: sem 
chegar nunca a accordo. A ex:pressão que achei propria para defini,r, esta 
situação delles é esta - é um sacco ele gatos. · 

O Sn. CARLOS GARCIA. - Em S. Paulo ha um grande e forte pru·tido 
revisionista. (Apoiados.) · 

O Sn. PEDRO MoACYR. - Sr. Presidente, a intenção Ininha c do nobre 
Deputado não podia ser offensiva. O debate tem sido collocado em tal altura 
até pelos opposicionistas que poderiam ser os mais exaltados, e foi tão 
brilhante, recebendo, aliás, forte contingente da palavra do nobre Deputado 
pelo Rio Grande do Sul, que não posso attribuir attitude menos correcta a 
V. Ex. nem a qualquer dos membros desta Gamara. 

Passemos, pois , adeante. 
Vinha eu dizendo, Sr. Presidente, que a corrente revisionista tem con-

quistado elementos de primeira ordem em muitos Estados da fedel'ação 
brazilei.ra, onde existem partidos regulares, embora representando a mi.úo-
ria, como acaba de esclarecer, em aparte, o nobre leader Sr. Carlos Peixoto. 

O Sn. MENEZES DoruA. - No Paraná o partido revisionista está em 
maioria. 

O SR. PEDHO MoAcYn. - Portanto, em Pernambuco, S. Paulo, Pru·aná, 
Ceará e aqui mesmo no Districto Federal, a idéa caminha com passo largo e 
seguro. E porque não accrescentarei que mesmo nesta Gamara já existem 
revisionistas pal'lamentaristas? (Apartes.) 

Quiz ·citar, quando fui interrompido pelos apartes, o nome que agora 
declinarei do illustre Deputado por Pernambuco Sr. Virgin.io Marques, que 
se apresentou ao eleitorado pernambucano, com uma circular, em que che-
gou a declarar-se pela republica unitaria parlamentar. . 

Cabe aqui pequena cligressão1 Sr. Presidente. 
Creio que a Gamara actual não recuará de horror ao se pronunciarem 

estas palavras - repµbl:i.ca unitaria ..,..... pois na propria propaganda da Repu-
blica exi&tira\n catecbis.tas iuex.cemdos J;J.a sua fé e ~o sel). valo~, c<;>mo Silva 
Jardim e Annibal Falcão, que eram adeptos da republicl!. u,nita.rfo,. 

O SR. JuLro DE MELLO. - E Martins Junior. 
O Sa. PEDRO MoACYR. - O ideal que, em plena monarchia, &e podia 
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propagar e desejar para o nosso paiz como a fórmula politica capaz de 
integral-o na oi·clem, na liberdade e no progresso, bem como de corresponder 
com criterio ao gráo ver?-adeiro, ~ão illusorio, de sua civil~zação, é hoje 
conclemnaclo pelos republicanos trmmphantes como verdadeira profanação 
elo systema, a ponto ele tornar-se difficil e rara a coragem de dizer que se 
é revisionista parlamentarista ou até unitario, sem despertar mais uma 
tempestade de reacções e blasphemias ! 

Ha pouco foi lembrado por um illustre collega, sob uma alluvião de 
aparles , entre outros maioracs ou próceres da cathechese revisionista elo 
Brazil, o Senador Ruy Barbosa. Não é menos exacto que S. Ex. já prestigiou 
com o contingente incomparavel ele sua proficiencia juristica, de suas luzes 
de constitucionalista a these mag:na ela revisão, no jornal A Imprensa, bri-
lhante e completo, cuja colleção ctevia ser possuicla por todos nós para com-
pulsal-a: em certas occasiões como se valera por uma collecção · elo Pedera-
lista, norte-americano. 

Esse jornal veiL1 a lume durante um ou dous annos, na Capital da Repu-
blica, para pregar a r cvisáo da Constituição e atacar os males da adminis-
tração daquella época. 

O Sa. Lmz DOMINGUES. - O Sr. Ruy Barbosa foi eleitor do Sr. Nilo 
Peçanha. _ 
· O Sa. PEDRO MoACYR. - O Sr. Ruy Barbosa era adepto da revisão cons-
titucional no sentido que é ~·eputado mais damninho, rua.is anti-republicano 
pelos clirectore& politicos então seus aclversarios e hoje seus respeitosos 
correligionarios, que obedecem ás suas palavras, procuram o seu conselho e 
inspiram-se em sua conducta, como si fora a ele um oraculo. S. Ex. era revi-
sionista unionista. 

O Sa. Hmmao BAPTISTA. - Presidencialista. 
O. Sa. PEDRO MoAp:'R. - O eminente Senador 1.Jab..iano jamais feriu, 

directa ou indirectamente, nas paginas de A Imprensa essa questão 
complexa ele presidençialismo, e parlamentarismo, procurou discutir e 
esgotar outra these que reputava mais relevante pa1·a os destinos da ordem 
e tranquillidacle da Republica, isto é, a these das relações entre a União e 
os Estados, elos limites ·~la soberania nacional com as autonomias regionaes. 
S: Ex. era, como o obscuro Deputado (nâo apoiados) que ora está na 
tribuna, corno a maioria ela Nação, como todos os homens de consciencia, 
um republicano impressionado pelo exaggero de sua autonomia. 

S. Ex. pregava que o perigo principal da nossa Patria consistia nesse 
regionalismo levado at~ aos extremos, confiscando, pouco a J?Ouco, as -
prerogativas do poder nilcional, ameaçando a integridade, tão glor10samente . 
firmaâa pelos nossos avós, expondo o paiz a perigosas cobiças e ·aventuras. 

A necessidade de crear um paradeiro a esses males, que impressionam 
toda a Nação, fez com que surgisse na arena o Senador pela Bahia, com os 
seus processos habitu~es ele opposição constitucional na imprensa e na 
tribuna para advogar a causa da revisão. · 

Disse ainda ha pouco, em aparte, o competente Deputado pelo 
Maranhão o Sr. Luiz .\)omingues, que o Senador Ruy Barbosa foi um 
eleitor do Sr. Nilo Peçar,tha. 

Que mais e que um vice-presidente revisionista e parlamentarista tenha 
recebido votos de um grande revisionista? 

O Sa. Lono JuaUME\VHA. - Apropria Constituição prevê a revisão. Não 
sei, depois, que necessiC,lade tem V. Ex. de declinar a todo momento o nome 
do Sr. Nilo Peçanha. . · 

O Sn. PRESIDENTE.~ Attenção. 
O SR. PEDRO MoAcyn. - Satisfarei a curiosidade de V. Ex., dizendo 
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que, p_ara este debate i;i.~o yim com o p~oposi~o de i.ndividualizar, poré!n ,de 
discutir um caso grav1ss1mo da poht1ca mterna e sustentar as ideas 
contidas no meu :g.rogramma, no programma do meu parLido. 

O SR. Lono JuRUMENHA dá um aparte. 
O SR. EsTACIO COIMBRA. - O orador nada mais fez do que responder a 

m;n aparte do Sr. Luiz Domingues. 
O SR. PRESIDENTE. - Attenção. 
O SR. PEDllO MoACYR. - Si me fosse permittido, eu perguntaria ao 

nobre Deputado que me homa com os seus apartes ... 
O SR. PnESIDENTE . - O nobre DP-putado só poderá dirigir-se á Mesa. 
O SR. PEDRO MoACYR. - ... si S. Ex. não é representante da opposição 

no Estado do Rio de Janeiro . 
O Sn. PnESIDENTE. - Attenção ! O nobre Deputado tem que se dirigirá 

Mesa. 
O Sn. Lono JuRUMENHA. - Já tive occasião de declarar que, quanto 

ao Governo Federal, tenho plena liberdade, e que, quanto ao governo do 
Estado que aqui tenho a honra de representar, estou ligado ao Sr. Nilo 
Peçanba pela bella e optima administração que alli t em feito. (Apartes.) 

O Bn. PRESIDENTE (fazendo soar os tympanos). - Peço· aos nobres 
Deputados que não interrompam o orador. 

O Sn. Lono JuRUMENHA. - Respondi apenas á pergunta que o nobre 
Deputado me dirigira. 

O Sn. PEDRO MoAcYn. - Sr. Presidente, não estou discutindo nem 
O'overno federal, nem governos locaes, dos quaes eu e o meu partido não 
dependemos. Entretanto, asseguro ao nobre Deputado que faço os mais 
ardentes votos para que S. Ex. seja muito e muito feliz na solidariedade 

·que quiz, nes te momento, revelar ao governo do seu Estado. (Riso.) 
O Sn. PRESIDENTE. - Attenção ! 
O SR. PEDRO MoACYR. - A questão do nobre Deputado, que continua a 

homar-me com os seus apartes póde-se resolver nestes termos : - Que tem 
a revisão com os revisionistas? 

Ora, Sr. Presidente, neste debate, é muito natural que eu principie por 
affirmar e provar que ha revisionistas espalhados por todo o paiz. 

O SR. Lonó JunmrnNHA. - Eu tarubem sou revisionista dentro da 
Constituição. 

O Sn. MENEZES DoRIA. - Muito bem. Mais uma conquista para o 
orador. 

O SR. Lono JURUJl:lENI-IA. Ninguem me conquistou. (Riso.) 
O SR. PRESIDENTE. - Peço mais uma vez aos nobres Deputados que 

não interrompam o orador. 
O SR. PEDno MoACYR. - Sr. Presidente, não foi debalde, não foi sem 

proposito deliberado que invoquei a solidariedade do Sr. H.uy Barbosa na 
causa da revisão constitucional, e a de ouLros eminentes chefes politicos. 
Meu proposito foi plenamente attingido - demonstrei que a revisão é urna 
causa poderosa e nacional. 

Dentro de poucas horas a Camara terá votado o parecer da. honraua 
maioria da Commissão de Justiça, que não descobriu nos textos da 
Constituição da Republica outra s-olução para o caso epilogado na tragedia 
sanguinolenla de ,l\fatto Grosso, .sinão esta solução anodyna, fluctuante e 
irrealizavel da competencia da jusliç-a federal p:i.ra apurar respon-
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sabilidades , alvitre abraçado com ~mpenho para dirimir as t orturantes 
difficuldades creadas pela situação daquelle Estado. 

Está na consciencia da ·generalidade da Gamara que esta solução não 
vae ter o menor effeito pratico. 

Desde já, sem pretender ser propheta, posso adeantar ao nobre 
Deputado qual vae ser a situação. 

Um jornal desta ci~ade informou que os v~ce-pres~d~ntes de, Ma~to 
Grosso vão todos renunciar ; mand~r-se-ha procederá ele1çao e sera eleito 
um governador pertencente ao partido do bloco. 

Esse governador tomará conta elo Estado ; uma grande paz invadirá o 
espirita ·da ~amara: estar~ livre de~te ~esa~dello , verá a situação de Matto 
Grosso legalizada, normalizada; o mfeliz Estado voltará a ser go veruado 
por um cidadão eleito pelo livt·e sufl'ragio dos matto-grossenses e não se 
fallará mais da incommoda tragedia . 

Sim, esta vae ser a solução . . 
O processo instaurado pela justiça federal terá o mesmo destino que 

teem aqui alguns outros a respeito ·dos quaes a imprensa costuma dizer que 
" a policia abriu inquerito » . .. (Riso). 

Abrir-se-ha inquerito, nada mais ; a grotesca papelada irá para os 
archivos dos cartorios, e, quando tiver o prazer de me encontrar aqui, para 
o anno, com o meu nobre collega relator da Commissão, - vamos dar 
alguns mezes de folga para a factura do processo - eu me vingarei de seR 
parecer, perguntando: que é feito do processo da justiça federal em relação 
a lVIatto Grosso ? 

O SR. JoÃo Lmz ALv.u:s. - E eu responderei a V. Ex. que o Executivo 
não cumpriu o seu dever porque é orgão do ministerio publico, é delegado 
de sua immediata confiança. (Muito bem.) 

O Sn. PEDHO MoA9Yn. - Senhores, si não existe na Constituição da 
Republica remedia efftGaz para este caso que se revestiu de um caracter 
" negregado ", segundo' os termos energicos e causticantes do parecer da 
Commissão, e chegou rr1esmo ás raias do crime, conforme ainda os dizeres 
desse parecer, destinado a figurar como uma peça curiosa em nossa historia 
politica, então é preciso que, lisamente, patrioticamente, collocados em um 
ponto de vista superior, aeclaremos do alto desta tribuna parlamentar que 
o regimen está fallido e a uníca medida capaz ele debellar estes achaques 
contínuos da Republica é a revisão da Carta Constitucional. (Apoiados e não 
apoiados.) 

E', Sr. Presidente, para essa campanha que eu, sem merito algum (ncio 
apoiados geraes), mas cm nome do meu partido, que é uma força, é uma 
força pela sua fé constante, é uma força pela sua capacidade de resistencia 
ao soffriruento, é uma força pela Joo'ica da sua couducta, é uma força pela 
intemeratez com que tem eui'renLado todos os temporaes da vida republi-
cana, conservando sempre desfraldado ao alto o seu pendão, é para essa 
campanha que, em norrte ele tal partido, ouso provocar, pedir, sqllcitar a 
coordenação de todas as energias vivas desle paiz, no sentido da fol'rnação 
de um verdadeiro particlo nacional, que propugne a reforma da Constituição. 
(Muito bem.) 

Indagaram (e ferindo este ponto, peço um pouco de calma aos nobres 
Deputados que tanto me apartearam ainda ha pouco), indagaram em que 
rumo se devia fazer ~ revisão da Carta Fundamental da H.epublica, no 
sentido parlamentarista ou no sentido presiclencialisLa, para se conservar a 
autonomia absoluta dos Estados, que estão degenerando em verdadeiras 
satrapias e convertenqo a federação rnystificada em um regimen de 
confederação abusiva : ou para crear uma corrente unionista, restabele-
cendo-se um poder central que exerça funcções de alta policia, de superior 
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equidade, de elevada superintendencia no corrigir os abusos, as irregulari-
dades, e mesmo as orgias ou escandalos que muitas vezes se praticam nos 
Estados, com deturpação progressiva da fórma republicana e sacrificio da 
orclem e tranquilidade dos povos. 

A essas perguntas dos nobres Deputados, não posso responder smao 
pelo meu partido que tem um programma assentado, definitivo, no sentido 
da republica parlamentar; não posso responder por outros partidos locaes, 
exacLamente porque estamos sendo victimas da calamidade que venho 
referindo - a falta de partidos nacionaes, para cuja correcção invoquei a 
aggremiação de todas as opposições estadoaes, e até os proprios elementos 
que possam acompanhar os governos de certos Estados, porque ba tambem 
por ahi além governos o:pposicionistas, forças vivas esparsas, homens de 
talento, criterio e notabilidade que não estão alistados nem ao lado dos 
governos nem das. opposições, e que podem trazer um concurso ineslimavel 
para o nosso movrmento. 

A' frente desta campanha não se devem collocar homens com pequena 
responsabilidade e prestigio perante o paiz como eu e outros. 

Venham á vanguarda os mais capazes e experimentados, acabando com 
as transigencias de um opportunismo condemnavel ! Si estes eminentes 
republicanos já se declararam annos atraz, porque hoje silenciam sobre a 
revisão da Constituição da Republica'? 

Unionista que sou, partidario da these 2.ª elo nosso programma 
federalista, que prega a conveniencia do systema argentino quanto á 
intervenção nos Estados, voto pela emenda do nobre Deputado pelo Rio de 
.Janeiro, Dr. Paulino Junior, que a sustentou com alta competencia. 

UM SR. DEPUTADO. - Logo achou remedia dentro da Constituição. 
O SR. PEDRO MoACYR. - Não! A razão do meu voto é mais uma 

confümação das idéas que abracei. Voto a intervenção em homenagem 
extrema aos meus sentimentos de ordem, ill)erdade e humanidade; voto por 
uma medida que VV. Exs. dizem dever ser condemnada e que a maioria 
vae sacrificar, sob a allegação de que não é a medida constitucional, 
suffragada pelo espirita e pelo texto de nossa lei magna. Mas, Sr. Presi-
dente, o ponto de vista mais alto cm que me colloco não é o destas provi-
dencias transitarias para obviar aos males e ás calamidades occorrentes no 
long'inquo Estado de Matto Grosso. 

Quiz apenas tirar deste facto, pa.lpavelmente, sensivelmente, tanto 
quanto a minha intelligencia podia comportar, as conclusões logicas da 
lugubre tragedia; quiz pôr em relevo, perante o paiz inteiro, que em 
consciencia a Cama.ra. dos Deputados não achou solução para o caso de 
Matlo Grosso (Apoiados e não apoiados). Por sua vez, o Senado da 
Republica, prejulg·ando a queslão com uwa altitude que, relevem-me a 
expressão, não posso reputar correcta, quando a Camara ainda está 
deliberando, mandou archivar a mensagem do Presidente da Republica: 
vae no voto deste archivamento a confissão implícita ele não ter achado 
solução. O Sena.do não encontra nenhuma, e a Camara recorre á da 
intervenção da justiça federal, que vae ser falha, anodyna, dolorosamente 
i.rrisoria. l 

Está hem: o meu voto, bem como o de outros Deputados da minoria, 
será vencido, mas posso aCfirmar-vos, Srs. Deputa.dos da maioria, que a 
vossa victoria vae a mim, revisionista, transportar de contentamento, 
porque no dia, boje ou amanhã, em que votardes este parecer, concluindo 
pela entrega do caso á competencia. da justiça federal por não achardes 
outra solução politica pelos poderes politicos, vós, senhores da maioria, 
tereis dado o primeiro passo ... e estará aberta, em ordem do dia, a primeira 
discussão da revisão da Constituição da Republica.. 
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Tenho concluído. (.1vfuifo bem; miiito bem. Palmas nas galerias. O 
orador é abraçado por todos os collegas presentes.) 

O Sr. l\iello Franco pediu a palavra na ultima sessão para justificar 
seu voto, em favor do parecer da honrada Commissão de Legislação e 
Justiça, tendo em vista a importancia do debate, illuminado por tão 
brilhantes oradores, e principalmente porque era seu desejo justificar o 
primeiro voto que era chamado a dar nesta assembléa e sobre assurnpto de 
tal relevancia. · 

Confessará que desde muito tempo estava inteiramente alheio aos 
successos politicos que se vinham desenrolando no Estado de Matto Grosso, 
e que sua - attenção só foi violentamente solicitada para tal objecto, agora 
que taes successos chegaram ao lamentavel desenlace do caso politico, 
caracterizado pelo tragico desapparecimento do presidente daquelle Estado. 

O assumpto tem sido objecto do mais elevado debate, e o orador, 
entrando em sua discussão, começará por dizer que acha descabida e sem 
guarida, neste momento e a tal proposito, a these constitucional agitada 
pelo seu illustre collega o Sr. Deputado Pedro Moacyr, a da revisão 
constitucional. ' 

Não tem cabimento no caso occurrente, porgue a questão em debate 
póde perfeitamente ser resolvida pelos dispositivos da Constituição da 
Republica (apoiados). Constituição de .cuja permanencia eterna ninguem 
certamente . será partidario intransigente, pois ninguem a julgará obra 
intm1givel 1 o ultimo producto da perfeição do trabalho humano. (Apoiados). 

Por certo que o Estatuto de 24 de Fevereiro ha de amoldar-se em todos 
os tempos ao nível das idéas, aos interesses. do paiz, ás correntes 
victoriosas da opinião; é necessario que as instituições de um paiz estejam 
sempre ao nível das idéas do povo, pois deste equilíbrio, entre taes idéas e 
as instituições, é que Su:tjge a estabilidade da construcção política. Quando 
entre nós não houver este equilíbrio será .preciso restabelecel-o, mas tudo 
isto se fará opportunamente, de maneira que, em dado momento, quando 
se haja rompido o eglúlibrio entre as normas da Constituição e aquellas 
correntes e aquelles mteresses, se fará mister revel-a, para restabelecer o 
alludido equilibrio. Isso se fará quando for preciso, e fatalmente se fará . . 

Neste momento, porém, não vê que tal necessidade se faça sentir, nem 
é o objecto ·em discussão que o demonstra; e, sem pretender definir-se 
partidario da revisão ou revolucionario, apenas . tratará de justificar seu 
voto favoravel ao parecer da maioria da Commissão de Legislação e Justiça 
e a sua opinião de que tal voto exactamente aponta D. solução constitucional, 
que alguns de seus collegas não querem· encontrar nos textos da Consti-
tuição Federal, para o i~cidente político em discussão. 

Em sua opinião o deµominado " Caso de Matto Grosso •>, que tanto veiu 
alarmar o espirito publico e as altas camadas politicas, em co.nsequencia 
da morle do presidente daquelle Estado, dando em resultado a perturbação 
do debate sobre o assun:i.pto - esse caso, visto através das noticias vindas 
do longinquo Estado, não parecia ,ser mais do que uma serie de actos de 
rebeldia contra o presidente claquella circnmscripção da Republica e contra 
a autoridade constituida. Nem o orador póde considerar e conceder o titulo 
de revolução a esse movimento sedicioso de Matto Grosso, pois em seu 
entender a revolução é l.pn estado de facto, decorrente de causas historicas 
que a tornam inevitavel, li obra influenciada pelos pensadores, pelos 
r>hilosophos, pelos priJiicipios scientificos. - A'quella rebeldia em Matto 
Grosso não se p?de dil~ propriamtnte .tal. classifica_ç:lo, pois g:ue seus 
propu~nadores nao colltmavam um ohJect1Yo supenor, mas somente a 
conqrnsta material do poder. · 

Estudará agora a questão em si. 
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Na Mensagem do P1•esidcnLc da H.cpublica, S. Ex. solicitou, ou, pelo 
menos, aconselhou ou suggeriu á Caruara dos Deputados, como medidas exi-
gidas pela situação, a decretação do estado de sitio e a intervenção da União 
para normalizar a sitµação alterada emMatto Grosso. · 

Mas, como a intervenção ? Para. que o sitio '? 
A Constituição Federal em seu art. 6. 0 , estabeleceu taxativamente e pre-

cisamente os quatro casos em que se torna admissivel a intervenção ora 
lembrada, pedida ou aconselhada pela Mensagem presidencial. Pois bem; 
nenhum dos quatro casos occorre, nenhuma dessas hypothcses se evidencia 
na questão do Estado de Matto Grosso e na sua actual situação politica. 
Alli existe nes Le momento um governo constituido, g·overno de facto, mas 
respeitado, acceito, sinão pela totalidade, pela maioria dos povos daquella 
região, e muito embora se queira admitti.:r, por hypothese, que tal acceitação 
se faz por imposição de bayonctas. Por outro lado, o Congresso Estadual 
acha-se funccionando, e regularmente, assim como o p·oder judiciario do 
Estado. Não se trata, pois, da hypothese de uma circumscripção politica 
onde o governo esteja acephalo, cujo poder tenha cah..i.do á rua, cujas auto-
ridades tenham desapparecido . 

O caso não se enquadra intuitivamente no dispositivo do n . 1 do art. 6. 0 

da Constituição. Estará, porém, comprehendido, como sustentaram alguns, 
no t exto do n. 2 do citado artigo ? Pensa o orador que a intervenção 
póde se dar em um Estado em que, havendo o apparelho formal da. Repu-
blica Federativa, a instituição não exista, entretanto , em substancia. 

E' certo que, sob a fórma apparente da democracia federal, podem se 
esconder as mais abominaveis tyrannias ; no Estado em questão, porém, · 
existe um f~nccionario em exercicio do poder executivo, eleito pelo suffragio 
popular no mesmo momento e para o mesmo periodo presidencial que o fal-
lccido coronel Paes; existe uma assembléa de representantes, legitimamente 
eleitos e em plenas funcções legislativas ; existe um poderjudi.ciario, cercado 
das garantias constiLucionaes; existe, portanto, uma organ1zação republicana 
moldada pelo typo da Constituição Federal. 

Dahi, a conclusão inevitavel de que não é o caso de intervir o Governo 
federal para manter a fórma republicana federativa. 

Dar-se-ha a hypothese, porém, do n. 3 do art. 6. 0 : intervir o Governo 
federal para restabelecer a ordem e a tranquillidade no Estado? 

Não, porque não existe a recruisição do governo actual do Estado, go-
verno este que se não póde considerar originariamente legitimo, mas que está 
sendo exercido pelo substituto legal do presidente, substituto este que, ex-vi 
ela constituição do Estado, tem de concluir o período presidencial. 

E' inutil, para o caso concreto em debate, inquirir da legilim..i.clade do 
poder de que se acha investido e vice-presidente cm oxercicio; elle ascende 
ao governo por força de uma rebeldia victoriosa, e bastava este conceito 
para provar a illegitimidade da sua autoridade. . 

Mas , pergunta o orador, que vale fulminar de illegitima a autoridade do 
vice-p1·csidente para a !?Olução do caso em debate ? O interventor, simp1!.-
cornmissario do poder executivo da União, n ão poderia cassar o mandato d<'> 
vice-presidente em exercício e legitimamente eleito, na fórma da Constituição 
csLaclual : adrnittil-o seria pretender castigar a rebeldia victoriosa com outra 
rcvoluçáo. porque revoluciouario seria o acto do Governo Federal, depondo 
um presidente li.e Estado e assumiudo com tal condemnação funcções que 
lhe não p erlencem, mas sim e exclusivamente ao Poder Jucliciario da União. 
Só este Poder é que tern a compe teneia para julgar os crimes politicos, ou 
os crimes communs connexos com os politicos, só elle é que poderá applicar 
a sancção penal á. autoridade illegitima, decretando a sua incapacidade para 
o exerci.cio elo cargo. Ao interventor, porém, nunca poderia ser concedi.da 
essa funcção exclusivamente judiciaria. 
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Pensa o orador que a fórma federativa é a mais adequada ao govemo 
de um-paiz tão vasto como o nosso e cujas regiões são tão differentes em 
suas necessidad~s , condições ~·eographicas, elementos de cultura, etc . ; já os 
velhos e experimentados estaaistas do Impeda alimentavam as aspirações 
federalistas, de que foi uma audaz tentativa o acto addicional de 1834. 

Não é possivel, pois, mais de 70 annos decorridos, voltar ao <empo da 
centralização asphyxiante e rctrngra.dar além daquillo que os pro-homens do 
Imperio sustentavam ser uma necessidade naquella occasiiio. 

Certo, o orador não é !Jartidario da autonomia dos Estados, sinão nos 
moldes restrictos da Constituição Federal: mas a intervenção, em negocios 
peculiares do Estado não requisitada pelos governadores, a ser admittida 
como principio e acceita de facto, cheg·aria a resultados os mais dcploraveis. 
E' frisante o exemplo e eloquente á licção da Republica Argentina, onde a 
intervenção se fazia assim onde tacs r esultados ella deu que se tornou pre-
ciso proceder á reforma da respectiva constituição, no sentido de suppl'imil-a 
pela convenção de 1860, depois das desordens sangrentas da provincia de 
San Juan. 

Do que temos necessidade é de applicar corn segurança e fielmente os 
principias federativos na Republica. A expcriencia dos homens de Estado 
que tão longos annos de paz e de ordem nos deram no lmperio e que pi·o-
clamaram como uma necessidade a federação , indica que esse é o unico re-
gímen favoravel ao nosso organismo político, como o sangue o é para o 
organismo dos homens. 

Repete que não é contra a autonomia dos Estados, assim como niio a 
admitte siniio nas normas delimitadas pela Constituição; só reconhece a so-
berania da União, pois não ignora que a soberania niio reside nos Estados. 
Sabe que o principio da intervenção é por assim dizei· a sancção do regímen 
federativo e o traço vinqulativo dessa fórma ele governo composto ; mas em 
que, no p1·esente momento, a applicação desse principio imprimiria melhor 
solução para o caso de Matto Grosso do que a que foi proposta pela llon-
rada Commissão de Co~stituição, Legislação e Justiça? 

O estado de sitio, por sua vez, suspendendo mas nii.o supprimindo os 
direitos, nem extinguindo os poderes constituidos, nenhuma vantagem traria 
á situação actual daque).le Estado. A suspensão das garantias constitucio-
naes não subtrahiria os criminosos aos seus legitimas juízes e, portanto, com 
ella ou sem ella, a apreciação definitiva dos factos tinha afinal de ser sujeita 
ao Poder Judiciaria . 

o interventor ter se-bia de limitar quasi a colher provas contra os res-
ponsaveis, mas estas prpvas seriam meras peças de instrucção, sem outro 
merecimento que não o de servir de base á denuncia do procurador da Re-
publica. 

O interventor seria µm representante do Presidente da Republica; leva-
ria suas instrucções e O!'i seus poderes se exerceriam em uma esphera res-
tricta, em um lüuitado raio de acção ... Naturalmente elle se ajustaria aos 
interesses da facção alli vencida; o seu iuquirito, as suas devassas, ·Lo das as 
peças do processo por elle levantado seriam eivadas de suspeição, e nesse 
caracter seriam recebid:+s pela autoridade judiciaria federal, · que as tivesse 
de examinar e julgar. 

A hypothese de que o actual governo do Estado poderia perdoar· os com-
promettidos no movimento sedicioso que deu em resultado a morte elo pre-
sidente de Matto Grosso e mudança da situação política, não é acceitavel : 
elle não póde perdoar e sim o Presidente da Republica, sendo o julgamento 
do crime da alçada da jµstiça federal. 

E' preciso confiar na autoridade judiciaria, e si os juízes podem ser sus-
peitos de parcialidade no territorio de Matto Grosso, a lei provê de remedia 
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o saso : a lei de 3 de dezembro. de I841, consolidada na legislação actual, 
manda que em taes emergencias o julgamenlo se faça no visinho Estado. 

Discorda do illustre representante do llio Grande elo Sul, quando S. Ex. 
affirma que sendo muitos os responsaveis, a punição não se applicará a 
todos. Com efl'eito, no proprio crime de sedição, cuja figura se constitue por 
um numero muitas vezes menor ele responsaveis, o Codig·o Penal não applica 
penas senão aos cabeças; não se pócle exigir mais para o caso em quesLiio, 
até mesmo porque não é igual a responsabilidade de todos os qne tomam 
parte em taes movimentos contra a ordem constituída. E' dogm a : é canon 
ele direito penal a proporcionalidade da pena ao clelicto; não se póde exigir 
que o voluntario inconsciente e suggestionado pelos cabeças do levante, que 
aquelles que foram constrangidos violentamente a acornpauhar os clleles, 
que os assalariados sem cultura e sem perfeita comprehensão do acto pra-
tícado, tenham todos a mesma responsabilidade Q.os caudilhos que dirigiram 
o provocaram o movimento. 

H.ecaia sobre estes a mais rigorosa punição, para que desappareçam os 
seus ímpetos de caudilhagem e appetite pelo poder; Cf?-e lhes seja applicada 
a sancção punitiva pelo cobarde attentado contra a vida do presidente - si 
desse facto de feroz e sangrenla barbaria teem elles qualquer coparticipação. 
Confie-se no Poder Judiciario, que nos regimens como o nosso é chave do 
systema constitucional e o regulador de todos os conflictos que se possam 
dar no organismo politico da nação. 

Nos regimens em que se reconhece a supremacia desse poder, são inu-
teis as revoluções ; é por esse motivo gue o orador, apezar das tendencias 
lfüeraes do seu espírito e de ser republicano desde os bancos academicos, é 
contrario á revolução e não admitte que seja ella um direito . 

Não a nega, mas entende que, tendo o direito uma orbita de acção pre-
delerminada, não se pôde conceber um direito de revolução, porque esse 
direito desappareceria no mesmo momento em que surgisse. 

A solução offerecida pelo parecer da Commissão de Legislação e Justiça 
é a unica acceitavel, e nas condições actuaes a unica applicavcl á situação 
do Estado de Matto Grosso. O orador, votando-a, fal-o convencidamente, 
sinceramente, crente de que no presente momento é esse o remedio para o 
caso. E seja-lhe licito , fazendo esta declaração, formular o desejo e a espe-
rança de que sejam aquelles os derradeiros actos de rebeldia no longínquo 
Estado da H.epublica. · 

Isso se torna preciso para que o paiz entre definitivamente no terreno 
da ordem, como se faz mister, para a sua cultura, para o seu bom nome, 
para o seu desenvolvimento pacifico no interior, para a sua lisongeira apre-
ciação no exterior; em um regímen de calma e de ordem, de maneira que 
os Estados sejam de facto os alicerces :indestructiveis cm que sé apoie a 
União Federal, habili tando-nos a repetfr com verdade e segurança o que 
diz o emblema das armas da grande H.epublica Americana - todos por um 
e um por todos. 

(Vozes : muito bem, muito bem. O orador é vivamente cumprimentado e 
applaudido por todos os Deputàdos presentes.) 
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SESSÃO DE 17 DE JULHO 

O Sr. Luiz Domingues. - Não vem á tribrma sobre o caso do 
Matto Grosso, ·sinão em defeza de uma l11ese constitucional. Dá ao Sr. Pedro 

Moacyr a responsabilidade do enfado que cause á 
Expediente. Camara, que aliás o absolverá della, pela estupenda 

oração de hontem. . 
E lhe dá essa responsabilidade porque o eloquente Deputado foi cruel 

com a Constituição, com o Poder Judiciario e particularmente com a Com-
missão de Constituição e Justiça. · 

Com a Constituição, porque a increpou de não dar solução ao caso do 
Matto Grosso. Com o Poder Judiciario, porque não o acceitou como a solu-
ção constitucional. E com a Commissão, porque a accusou de não achar 
outra solução, quando S. Ex. mesmo reconhece que não acha, e de negar 
nesta emergencia o estado de sitio, quando em épocas anteriores e em casos 
quasi analogos, o concedeu. 

Ora, basta que o caso actual seja quasi analogo, e não analogo, para não 
ser estranhada a solução di!Ierente, pois urna circumstancia pode ser cabal 
para justifical-a. 

E no caso foi cabal a circumstancia de restal)elecimento da ordem pu-
blica em Matto Grosso. 

A Constituição, na bypothese, e só na hypothese, da perturbação da 
ordem, faculta ao governador do Estado requisitar a intervenção do Governo 
Federal em negocios peculiares aos Estados. 

E nessa hypothese, quer a intervenção se faça pelas armas, quer pela 
decretação do sitio, o Pod()r Executivo Federal substitue no restabelecimento 
da ordem o poder estadual. No caso da intervenção pelas armas, porque 
estas são o exercito e a 11rmada, e sendo mobilizada pelo Congresso, a 
g·uarda nacional; e qualqqer dessas forças só obedece a seus superiores 
hierarchícos, do qual é o supremo o Presidente Çia Republica, e não, e nrmca 
o governador do Estado. 

E no caso do estado de sitio, porque é declarado pelo Governo ou seus 
agentes responsaveis, na plirase da Constituição, e no sitio, o Governo des-
terra e detem sem se lhe ppder oppor qualquer dos poderes estaduaes, nem 
mesmo o Judiciario , porquanto é sabido que a primeira consequencía dessa 
medida é a suspensão do h(i.beas-corpus. 

Ora, nessa emergenciéj., pergunta, que fica valendo o governador do 
Estado? 

E como valer, si elle qt,Le na requisição confessa a sua impotencia para a 
principal frmcção de seu ca;rgo, que é a manutenção da ordem publica ? 

E como ainda valer, si póde ser elle que pelo abuso da autoridade, tenha 
provocado a revolução. 

Restabelecida, porém, I:!- ordem, ainda mesmo pela adhesão precipitada 
das forças contrarias, cessa incontinenti a intervenção. A autoridade é res-
tituída ao poder local e o Estado, desde esse momento, volta a reger-se pelas 
leis que decretou e autoridades que instituiu. 

No caso do Matto Grosso, a morte do governador foi um accidente da 
luta politica ? Foi um crime comrn.um ? O vice-governador empossado foi 
connivente no assassinato o-µ na revolução ? Quem deu ao Poder Legislativo 
Federal, ou ao Governo dii. União competencia para julgal-o ? Quem ? A 
Constituição, em que artigo? A legislação, em que lei? Onde? Sim, onde? 

Portanto, restabelecicta fl. ordem, o Governo Federal cede immediata-
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mente o campo ao imperio da lei estadual e é por ella que se faz a successão 
dos governadores. Por ella e só por ella. E é no que consiste a forma fede-
raliva : cada Estado se rege pelas leis e conforme as leis que decreta, salvo 
o caso unico de contrariarem os princípios constitucionaes da União. 

(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 
O Sr. José Bezerra (1) - Sr. Presidente, si a occupação desta tri-

buna não é privilegio dos oradores que me precederam, relevem-me V. Ex. 
e a Camara ter de intervir neste debate, não para illuminar, não para orien-
tar a Camara, mas simplesmente forçado pelos impulsos de meu coráção, 
supprindo, com as energias da minha alma, minha incompetenci_a em male-
ria ele direito publico (Nâo apoiados) e passo a dar os fundamentos do meu 
voto. -

Ouvi, com a maxima attenção, os oradores que me precederam. 
Ficou-me gravado na memoria o pdncipio <la autonomia dos Estados 

qne elles, de lado a lado, defenderam com tanto ardor. 
Fiquei plenamente convencido de que elles pugnavam, antes de tudo, 

pelo regimen republicano federativo . 
Do illustre professor de direito, assim me posso exprimir, o honrado 

Deputado por São Paulo, ouvi a declaração de que o regímen republicano 
federativo, era o regímen do povo, peço licença a S. Ex. para dizer que este 
re!l"imenrepublicano federativo tem sua base, sua pedra angular, na autono-
mia dos municípios e no direito de representação dos mesmos. E' na auto-
nomia dos municípios que se encontra a cellula deste organismo federativo. 

Pois bem, é por amor a esse principio republicano fedm·ativo, que eu 
voto contra toda e qualquer intervenção dos poderes féderaes no Estado de 
Matto Grosso. 

Da tribuna do Senado, pelo honrado representante daqnelle Estado, foi 
communicada a deposição dos conselhos municipaes de Poconé e outros de 
Matto Grosso, e o honrado Presidente da Republica qne deveria intervir, 
e.\:-Vi do disposto no art. 6. 0 da Constituição, para alii manter a fórma repu-
blicana federativa, violada pelo governador, que no momento tornara-se 
illeg·al, que deixara de ser legitimo para ser anat·chico, ao contrario prestou 
miio forle a esse governador que assim atacava de frente o regímen federa-
tivo em sua pedra angular. · 

E si é verdade, Sr. Presidente, qne ao povo assiste o direito de defen-
der-se contra toda sorte dê tyrannias e oppressões, si é exacto o que disse 
o honrado Deputado pelo Maranhão, que não é revolucionado, quem defende 
sua honra e liberdade, não são revolucionarios aquelles que se acham de 
posse do governo estadual de Matto Grosso. . 

Si é exacto, Sr. Presidente, que, como disse o honrado representante do 
partido federalista do Rio Grande do Sul, as opposições nos Estados não 
encon tram nem no Podei· Executivo, nem no Judicia1-io, nem no Leg·islalivo 
uma valvula de respiração, si é uma verdade reconhecida por todos nós esla, 
como negar o direito ao povo de lVIatto Gr_osso de reivindicar sua liberdade, 
sua autonomia violáda nas disposições dos cqnsclhos mun.i.cipaes de Poconé 
e outrns daquelle Estado ? . 

Assim pois, em nome desse regimen republicano federativo, eu que r e-
conheço na revolução um direito, acho que todos aquelles que este.o victorio-
sos no Estado de Matto Grosso representam o regimen da lei, elles são lega-
lidade, e o governador infelizmente morto, em consequencia desse movi-
mento revolucionado, era um governador illegal, fúra da leL 

Dada esta ligeira explicação de meu v.oto, aproveito a opportunldade 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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q<ie se me depara para declarar-me francamente partida.rio da revisão cons-
titucional. Sou tão partidario da revisão ·constitucional quanto o sã.o os re-
presentantes elos governadores dos Estados, membros da Gamara, e que 
mais de uma vez já reformaram as constitnições dos respectivos Estados. 

Si essas constituições moldadas p ela Constituiçã.o Federal foram uma, 
duas vezes reformadas, não comprebendo a razão. porque a mesma ordem 
de circumstancias, os mesmo factos já não os tornaram, como eu, revü:ionis-
tas da Constituição Federal. 

Quando dava os ·primeiros passos na vida publica-, arrastado pelas icléas 
de Jor.quim Nabuco, propagandista do regímen federativo entre nós, decla-
rei-me francamente parUdario da federação . Sonhava com o fraccionamento 
do regimen economico e com o desenvolvimento e grandeza deste paiz. 

Hoje, porém, renuncio todas aquellas· idéas como alguns republicanos 
historicos crue,. deante do estado actual de cousas; se tornaram monarchis-
tas. Sou particlario do regimen centralizador pül'que, long·e de encontrar no 
i)·accionamento economico do meu paiz o desenvolvimento e grandeza que 
esperava, tenho visto se transformarem os municípios e Estados em verda-
deiras usinas de impostos, tenho visto crescer, não a nossa grandeza econo-
mica, mas a tributação. · 

E' isto que nos asphysia, que não consente que marchemos serena-
mente na estrada do progresso. 

E' pois, em nome da grandeza economica elo meu paiz, em nome da-
quelles que trabalham, que não vivem á sombra do erario publico, que não 
tcem assento nos orçamentos, que sou partidario da revisão constitucional. 

O Sn. Jo-4.o Lmz ALVES . . - Então é revisionista revolucionado. 
O Sn. JosÉ BEzEHRA . - Aquelles que applaudiram o contra-golpe de 

estado ele 23 de novembro, aquelles que sustentaram o governo do marechal 
Floriano por ·ter reivindiqi.do o nosso regimen constitucional n ão podem, 
como V . Ex. censurar ho~e aquelles que, em Matto Grosso, se revoltaram 
contra. o governador que tam.bem dissolvia conselhos legislativQs munici-
paes. . 

O Sn. JoÃo Lurz ALVJ'S. - Não estou censui·ando,.apenas accentúo que 
V. Ex. é revisionista revqlucionario, visto que a Constitlúção não admitte 

. ( revisão sob o ponto ele vista de Repu])lica federativa unitaria. 
O. Sn. JosÉ BEZERRA . - Podemos ter republica federativa unitaria. 
VozEs. - Não senhor. 
O Sr. JosÉ BEZERRA. - A unidade na especie consiste em ser um élo 

que ha de prender os municípios e Estados ela União. 
Não quero por mais tempo alongar-me na tribuna. Terminando declaro 

que voto contra a intervenção federal, porque reconheço no homem que _ está 
collocad;) á testa elos destinos de Matto Grosso um victorioso do regimen 
legal ; voto contra a intervenção federal, porque estou convencido ele que 
para as opposições estaduaes a revolução constitue a valvula ele aspiração 
ele que ellas tanto carecem em consequencia elo abuso da autonomia esta-
dual que tem sua origem da nef{lsta politica elos governadores . (Muito bem; 
muito bem.) . · 

O Sr. Teixeira de Sá vem desempenhar-se do compromisso de 
tornar part~ no presente çlehate do rnernomvel, jugurthino caso ele Matto 

Qrosso não em boas condições de saucle ; mas t em 
Discussão a seu espírito em remanso da mais perfeita calma. 

Está positivamente ao pé da lettra do parecer, o 
unica do parecer. qual- diz que na solução do caso deve imperar a 

c;Uma. Mesmo não póde deixar de se submetter a . 
esse imperio da calma, pprquanto, sabe que a maioria da Camara, por b em . 
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ou por mal, tem que approvar o parecer; o que logo viu quando elle, ora-
dor, foi assediado no seio da Commissão para apresentar o seu voto vencido, 
em curto prazo de horas - uma especie de sitio com sus~cnsão das garan-
tias regimentaes. Vem apenas, por dever de of'ficio, justiücar o seu voto e 
defendel-o da injusta pécha de menos logico, que lhe faz o illustre relato1'. 
Começa por mostrar que o seu eminente e douto collega equivocou-se 
quando disse, como está no resumo do seu discurso, que " conceder o 
estado de sitio sem outra providencia, é manter no g·ovel'no o vice-p1;esi-
dente em exercício, porque o estado de sitio não importa intervenção nos 
negocios peculiares do Estado; o estado de sitio não confere ao Presidente 
da Republica competencia para depor aquella autoridade da chefia do 
governo local. E si assim é, qual a utilidade do estado de sitio sem a inter-
venção ? Para que a suspensão das garantias constitucionaes em Matto 
Grosso, quando restrictos são os termos dessa suspensão pelo art. 80 da 
Constituição ". 

Que, como vê a Camara, o illustre relator não leu com attenção o 
artigo da Constituição, ao crual se referiu. Confundiu o estado de sitio 
decretado pelo Congresso, cujos effeitos são amplos, cbm o que o é pelo Pre-
sidente da Republica na ausencia do Cong-resso pois é nesse que os effeitos 
sfw limitados. Que tambem não teve razão o illustre relator, quando clissf. 
que mais logico fôra o mui distincto Dr. Paulino Junior, propondo a inter-
venção, de que falla o § 2° do art. 6. 0 da ConstiLuição - para manter a 
fórma republicana federatira que não a do § 3 a crue o projecto do voto ven-
cido se refere - para restabelecer a ordem e a tranc[Uillidade dos Estados á. 
requisição dos seus respectivos governos ; pois que seria preciso que o 
actual Governo de Matto-Grosso tivesse feito requisiçáo. Pergunta si ha 
acLi.ialmente Governo em Matto-Grosso. Diz que a requisição houve ou 
pedido de auxilio por parte do presidente que foi assassinado. E esta requi-
sição que inf'elizmente se mallogrou, justificava a intervenção segundo o 
art. 6. º s 3. 0 , como acto continuo ; e della teve conhecimentQ o Congresso pela 
mensag·em do digno Sr. Presidente da Republica, de 16 do mez passado. 

Imperando a calma, o que se poderia dizer é que havia diverge_ncia 
sobre a capitulação do estado de sitio entre o orador e o honrado Dr. Pau-
lino Junior, conforme o ponto de vista de cada um. Ambos, porém , são con -
cordes em que não ha actualmente em Matto Grosso g·ovcrno legal. 

Onde está o illogismo ? O orador não o vê. Consiaera Matto Grosso em 
anarchia e este é o facto. O illustre relator acha que não, que tem governo 
- pois, não ! Governo da revolução! Mas revolucão que, S. Ex. mesmo disse 
no parecer, devia ser amaldiçoada por todos os brazileiros, que passava á 
hisLoria maldita .. . 

A verdade é que a commoção intestina que autoriza o estado de silio 
para segurança da Republica, persiste em Matto Grosso. E' conscquencia 
necessaria da revolução tal como esta foi descripta pelo illustre relator : 
revolução g:ue poz em pratica processos até dcshumanos ! Segurança da 
Republica e para qu&.lquer ponto do tenitorio nacional, diz a ConstiLuição, 
art. ?2, n. 21. A extravagante tbeoria, creada no Senado, considerando-a 
restricta a umas modalidades especiosas e artísticas para o caso ele Matto 
Grosso, caracteriza-se por uma improbidade .revoltante o insultuosa á con -
sciencia do paiz. 

Diz ter-se estranhado tambem que o digno Sr. Presidente da Republica 
commettesse a facilidade de dizer em sua mensagem que, conceilida a inter-
venção e estado de sitio, teria de nomear um interventor; não existia, não 
foi creada pela Conslituição. 

Isto foi dito com muitos apoiados, outra improbidade, mas sómente 
para fazer effeito, pois, nomeação de inLerventor vepi implicitamente do 
mesmo poder de intervir, nelle se contém, é um dos modos de executal-o. 
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Não carece de estar indicada expi'cssamcntc na Constituição. Diz que emfim 
não ha nada que admirar mais no caso de Matto-Grosso ·perante o Con-
gresso. O movimento revolucionaria não respeitou os mais sagrados direi-
tos, visto que poz em pratica processos desbumanos, disse o parecer. Nada 
menos são esses processos que a violação do lar, da honra das familias, do 
ataque á viela e á propriedade. . 

O presidente pediu auxilio ao Governo Federal, o auxilio não lhe che-
gou a tempo, elle foge, é perseguido e assassinado; e antes disso os xevolu-
cionarios que tinham vice-presidente de seu peito, já occupavam o poder. 
E não ha mais que cuidar da sorte dos vencidos ·! Que horror! (Alfuito bem; 
mnito bem. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. João Luiz Alves. ·_ Sr. Presidente relevar-rne-ha a Carnara · 
dos Deputados, si volto ainda á trilrnna a proposito do já esgotado caso ele 
Matto Grosso, quanto ao debate que comporta. 

Mas o devt:;r de cortezia e de consideração para com os meus illustres 
collegas que impugnaram o parecer da Comrnissão, para com o meu illustre 
companheiro de Commissão, prolator do voto vencido, meu respeitavel 
amigo, Sr. Teixeira de Sá, impõe-me a ingrata tarefa de ainda por alguns 
.instantes prender a attenção da Cama.ra dos Deputados, já fatiga.da . 

O ensejo que se me proporciona, permitte que cm rapido golpe de vista 
responda aos oradores que me precederam, restringindo-me ao ponto do 
debate. . 

Começarei, Sr. Presidente, por affirmar que a Commissão de Constitui-
ção e Justiça jámais poz em duvida a palavra honrada do Sr. Presidente 
da Revublida nas informações que trouxe á Camara dos Deputados. O que 
ella fez foi apreciar essas informações, estudar os acontecimentos por S . Ex. 
narrados, sem n egar, porque não o poderia fazer, a veracidade das infonna-
ções, do honrado Chefe d? Governo e, as estudando e apreciando, verHicar 
si o.s factos narrados na II).ensagem comportavam as medidas alviLradas por 
S. Ex., ou melhor as medidas que S. Ex., afíirma, na ausencia do Congresso. 

Mais ele uma vez, Sr. Presidente, nesta Camara tem sido · combatido o 
estado de sitio, a intervenção do poder federal nos Estados, embora solici-
tado o estado de sitio pelo Poder Executivo, sem que jamais se dissesse que 
os que combatem semelhante medida o fazem por pôr em duvida a palavra 
elo chefe do Poder Executivo. E' essa a nossa situação. 

Não, Sr. Presidente, as informações prestadas por S. Ex. são verdadei-
ras, porém, os factos que narra; náo autorizam a concessão elo estado ele 
sitio, nem intervenção. 

Eu disse, Sr. Presidente, na anterior defesa do parecer, que a: minha 
alma de republicano se sà~isílzera encontrando dentro elas normas da Consti-
tuição de 24 ele Fevereiro, a solução do caso político de Matto ·Grosso pela 
mais brilhante e mais hellp. das formulas em uma democracia org·auizada, 
qual a de confiar a solução desse caso ao Poder Judiciario. Divers·as objec-
ções appareceram contra semelhante solu~·ão e urna dellas foi a de recusar-
se o governador daquelle J]:staclo, ora em exercício, á submissão ao Poder 
Judici a.rio da União, invocando em seu favor os privilegias de fôro que lhe 
s;fo assegurados pela Constituição de Matto Grosso, isto é a objecção con-
sis te em dizer que haYerá necessidade da decretação prévia do im-
peachment pelo Congresso Legislativo do Estado ele fy[atto Grosso para que 
a justiça federal possa agfr contra o presidente em exercicio ; que, sendo 
aquella asscmblea composta ';!e cida~ãos que apoiam o mesmo presidente, 
bem é de ver que a decretaçao do impeachment não se dará, escapando, 
assim, o vice-presidente á acção do Poder Judiciaria Federal. 

Sr. Presidente, acima Çlas Constituições dos Estados estão a Constitui-
ção e as leis federaes. 
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Na hierarchia das leis, dizem todos os commentadores do direito fede-
ral norte-americano, está em r. 0 logar a Constituição Federal, depois as leis 
federaes, depois as Constituições dos Estados e depois as leis dos Estados. 

Suppor que a Constituição de um Estado possa crear para qualquer 
dos seus funccionarios um privilegio, que o . isente de responder pela 
inexecução das leis federaes, é affirmar a subversão do regímen federativo, 
é affirmar o desapparecimento destas mesmas leis, no territorio de cada 
um dos Estados. 

Sim, Sr. Presidente, nos crimes de responsabilidade relativos á Consti-
tuição política dos Estados, os governadores não podem ser processados 
seID prévia decretação do impeachment, assim como o Presidente da Repu-
blica não o póde ser sem semelhante resolução pela Camara dos Depu-
tados. 

Tratando- se de crimes que affectam a Constituição Federal e as leis da 
Republica, nenhuma dependencia existe da justiça federal, em relação aos 
poderes estaclúaes, para que ella possa exercer a sua missão. 

Affirmou-se tambem que a justiça federal de Matto Grosso ia sentir-se 
coacta por estar no proprio theatro dos acontecimentos, para promover o 
processo e a punição dos culpados que, porventura, existam. 

Já hontem, Sr. Presidente, prevendo a resposta, o nobre Deputado 
pelo Rio Grande referiu- se á lei de 3 de Dezembro ele 1841 e a um occor-
aão do Supremo Tribunal Federal que foram posteriormente citados pelo 
meu illustre companheiro de bancada, Sr. Aff'ranio Mello Franco. 

De facto, Sr. Presidente, o dispositivo claquella lei foi consolidado no 
regulamento do processo da justiça federal, e, mais do que isLo , a sua 
existencia, a sua permanencia como lei do paiz, foi af'firmada por accordão 
de 14 de Agosto de 1895, pelo Egregio Supremo Tribunal Federal. 

Quero dizer : nos casos de sedição, de rebellião em um Estado, os 
responsaveis por esses crimes serão julgados no Estado mais proximo, 
onde certamente não repercutirão sobre a justiça federal os possíveis effei-
tos da commoção intestina QUE EXISTIU no Estado de Matto Grosso. 

A difficuldade pratica da organização do processo, tão espfrituosa-
mente aventada pelo illustre Deputado pelo Rio Grande, não é um argu-
mento a ser tomado em consideração pelo legislador, visto como não é a 
difficuldade na execução da lei que ha de impedir essa execução , não é a 
demora na formação do processo que ha de impedir que elle se forme. 

Eu poderia lembrar a S. Ex. que, por occasião dos processos instaura-
dos contra os revolucionarios de Setembro de 1893 em Santa CaLharina e 
Paraná, cerca de tres mil foram formados em curto espaço de tempo ; si não 
tiveram seguimento foi porque, antes que houvesse a decisão final, a 
amnistia veiu pôr perpetuo silencio sobre os acontecimentos da revolução. 

Ha porém, uma lacuna n~ lei pela difficuldade pratica da sua .execução ! 
Vamos prenchcl-a, passado o caso de Matto Grosso; vamos estabelecer 
normas processuaes mais rapidas, vamos modificar .o dispositivo do art. III 
do Codigo Penal, punindo simplesmente os cabeças ; vamos, emfim, ref'or-
mar o nosso direito penal . 

Mas, emquanto não for elle reformado pelos tramites legacs , podemos 
exigir que a justiça o execute como elle existe. 

O Srr. Pimno MoAcYR.. - Logo V. Ex. confessa ... 
O Sn. Jo .\.o Luiz ALVES. '---Não estou confessando cousa alguma. 
O Sn. PEnno MoAcrn. - Appella alé para a reforma do Codigo 

Penal... 

O Sn. JoÃo Lmz ALVES . - Estou diwndo que , si ha difflculdades, 
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vamos fazer a r eforma do Codigo Penal, a reforma da lei processual; mas, 
emquanto a reforma não for feita. .. . 

O SR. P EDRO MoAcYR. - O processo será demorado. 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES. - Embora; que importa? 
Que importa que o processo seja demorado si a certeza de que a justiça 

se fará, existe? . 
Demorado e bem demorado foi o processo de revisão que acaba de 

consagrar a innocencia de urna victirna de um erro judiciaria, inspirado pela 
paixão politica do tempo. Mas a revisão veiu; e justiça se fez inteira· e com-
pleta. (Muito bem.) 

Postas de lado a difficuldade pratica da formação do processo, a ques-
tão da necessidade do impeachment e a questão do fôro competente, peço 
licença para voltar ao esgotado caso do estado de sitio. 

E, Sr. Presidente, si o discuto, repito, é em simples homenagem aos 
illustres collegas que o defenderam, visto que a decisão do Sanado já pre-
julgo u a questão, por quanto é evidente que, ainda mesmo que esta 
Gamara approvasse o estado de sitio , ellc não contaria com o apoio da 
outra Casa do Congresso para se transformar em lei. 

Portanto, repito, é apenas em homenagem aos illustres oradores que me 
precederam defendendo o estado de sitio, que ainda o discuto. 

O illustre representante de Pernambuco, o Sr. Esmeraldino Bandeira, 
cuja ;palavra é sempre ouvida com acatamento pela sua compelencia ... 

O SH. EsMEHALDINO BANDEmA. - Gentileza de V. Ex. 
O Su. JoÃo LUIZ ALVES. - E' justiça que faço. S. Ex. affirmou, fundado 

na opinão de commentadores da nossa Constituição Federal, que era o caso 
do estado de sitio pela permanencia da commoção intestina, ao passo que o 
illustre representante do Rio Grande do Sul affirmou que o estado de sitio 
se legitimava para fazer cessar os effeitos dessa commoção . 

Assim, pois Sr. Pres~dente, de Jogo eu noto que entre os defensores da 
excepcional medida do Ci,itado de sitio existe já profund a divergencia. Para 
uns, a commoção intestina existe em Matto Grosso tal qual era ; para 
outros, só subsistem os <·eus eft'eitos . 

O SR. PEDHO MoACYll· - Eu fiz minhas as ponderações do nobre Depu-
tado por Pernambuco . 

O Sn. Jo,\.o LUIZ ALVES. - V. Ex. referiu-se aos effeitos da commoção 
intestina e eu por duas ou tres vezes pedi permissão para registrar as suas 
palavras. 

Para demonstrar a .subsistencia da commoção intestina no Estado de 
Matto Grosso, o illustre Fepresentante de Pernambuco, que não tinha neces-
sidade de padrinhos paríJ. a sua valiosissima opinião, amparo'u-se na de 
João Barbalho e Ruy Barbosa, por S. Ex. citados. 

E entretanto, Sr. Pr!!sidente, são esses commentadores precisamente 
que vou invocar para mo13lar que não existe commoção intestina no Estado 
de Matto Grosso que legitime a decretação do estado de sitio. 

E, um delles, o ul~imo, eu podia invocar pela sua r ecente opinião no 
Senado, quando, discu~indo o assumpto, declarou que negava o estado de 
sitio por não hav.er co:qiimoção intestina em Matto Grosso. 

Mas, Sr. Presidente 1 o que dizem os dous commentadores citados pelo 
nobre Deputado por Pel\llambuco? Que a comrnoção intestina, diz um, é um 
euphemismo com que a Constituição Federal quiz significar a guerra civil. 
A commoção intestina, c\iz outro, está parede-meia com a invasão estran-
geira; é tambem um estado de guerra, de guerra civil. 

Logo, na opinião do· dous co.mmentadores, a commoção intestina só 
existe para legitimar o es'rado de sitio quando existe a guerra civil. 
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Sustentam os nobres Deputados que ainda ha guerra civil no Estado 
de Matto Grosso? (Paása.) 

Não ; ella cessou. 
O Sn. EsMERALDlt'iO BAJ."IDEIRA. - Dá um aparte. 
O Sn. JoÃo Luiz ALVES . - Tomando conta do paiz, não é caso de estado 

de sitio, mas, de estado de guerra, suspendendo-se, não s~ as garantias 
constitucionaes, como proclamando-se a lei marcial, que o estado de sitio 

·não admitte . 
Q Sn. Es;\IERALDINO BANDEIRA. - Dá outro aparte. 
O SR. JoÃo LUIZ ALvEs. - O estado de sitio não admitte a lei marcial 

e o estado de guerra ... 
O Sn. Es;\IEilALDINO BANDEmA. - Dá outro aparte. 
O Sn . Jo.fo LUIZ ALVES. - Estou demonstrando a consideração em que 

tomei as palavras de V. Ex. ; sab endo do valor que ellas teem para os 
nossos distinctos collegas, é que me preoccupo em contestal-as. 

O estado de sitio presuppõe a commoção intestina ; a commoção intes-
tina, diz o nobre_Deputado, invocando João Barbalho e Ruy Barbosa equi-
vale á guerra civil. Ha, no momento, no Estado de Matto Grosso, guerra 
cívil? 

O Sn. ESMERALDINO BANDEIRA. - Dá outro aparte. 
O Sn. JoÃo Luiz ALVES. - Estado de guerra é co-ní a invasão estran-

geira; V. Ex. não me pertubará ... 
O Sn. EswIERALDINO BANDEIRA. - Não dou mais apartes. 
O Sn. JoÃo Lurz ALVES. - Póde dar, me honra muito com elles. 
Assim, Sr . Presidente, com a opinião dos mesmos constitucionalistas 

citados pelo nobre Deputado, direi : não póde ser concedido o estado de 
sitio no caso de Matto Grosso porque a commoção intestina equiv_ale a 
estado de guerTa civil. Alli esta já não existe; e as ultimas communicações 
lidas na mesa desta Camara, quer quanto ao funccionamento regular do 
Poder Legislativo, quer quanto ao reconhecimento por este poder do presi-
dente em exercicio, demonstram o desap:parecimento do estado de guerra, 
que, evidentemente, desappareceu, supprunida que foi uma de suas causas, 
qual era o exercido do poder pelo presidente morto. 

Demuis, é toda e qualquer commoção intestina que legitima o estado 
de sitio? Não; porque a Constituição no seu art. 80 declara que o estado 
de sitio será decretado quando a se&'uranÇa da Republica o exigir. 

Está em perigo a Republica, periga a sua segurança com o caso de Matto 
Grosso? Tanto não está que continúa normalmente exercendo suas funcções 
o honrado Presidente da Republica e nós as nossas. 

Aproposito ainda dessa questão, o honrado representante de Pernambuco, 
o respeitavel jurista, meu companheiro de commissão, Sr. Teixeira de Sá, 
disse que eu me havia etptlvocado quanto ao alcance do estado de sitio 
decretado pelo Poder Executivo e quanto ao alcance do estado de sitio 

-decretado pelo Poder Legislativo . 
Eu quero crer, porém Sr. Presidente, que o art. 80 da Constituição da 

Republica, que estabelece as medidas que podem ser tomadas em virtude 
da decretação do estado de sitio, obrigam tanto ao Poder Legislativo quando 
o decreta, como ao Poder Executivo qüando o proclama. 

Seria de facto dar uma latitude, uma faculdade extraordinaria ao legis-
lador permittir-lhe a declaração do sitio sem que a Constituição delimitasse 
os effeitos delle. 

Dizer que ha difl'erença entre o estado ele sitio decretado pelo Poder 
Legislativo e aquelle que é decretado pelo Poder Executivo, é Sr. Presidente, 
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interpretar o a.rt. 80 da Constituição da Republica como si tivesse sido 
escripto sómente para o caso do sitio decretado pelo Poder Executivo na 
ausenci.a do Congresso. 

Entretanto, si não me falha a memoria, o art. 80 faz expressa rerrüssão 
ao art. 34, § 21, da Constituição o que quer dizer que a decretação do sitio 
pelo Poder Legislativo está subordinada ao preceito do árt. 80, como está 
subordinada a sua decretação pelo Poder Excutivo. 

Ora, o sitio só suspende o habeas-corpus e permitte a detenção, o des-
terro das pessoas envolvidas nos acontecimeJltos que o determinarem. 

Importa uma intervenção, como pretende o illustre relator do voto ven-
cido, a decretação do sitio nestas condições? 

Não. Não, porque como reconhece o illustre Deputado representante de 
Pernambuco, Sr. Esmeraldino Bandeira, o sitio não vae demittir ninguem, 
não vae destituir o governador nem a assem])léa legislativa, não vae per-
turbar a acção dos poderes políticos de Matto Grosso. 

O sitio não equivale á intervenção e não equivalendo á intervenção. foi 
legitima a affirmação de que, não direi illogica, mas menos logica do que a 
do illustre Deputado pelo Rio de Janeiro , que propunha a medida do sitio e 
a nomeação de mn interventor, isto é, propunha as medidas sollicitadas pelo 
Poder Executivo : é a solução do honrado representante por Pernambuco, 
autor do voto vencido. 

E isso, porque, si o sitio não importa em intervenção, a solução do voto 
vencido é insufficiente. 

ReconJ1eceu-o o Sr. Esmeraldino Bandeira, que defendeu a necessidade 
Q.o sitio e da nomeação do interventor, considerando illegal a posse e exer-
cido do I. º vice-presidente do Es tado. 

Entretanto, af'firrnou o nobre Deputado por Pernambuco que não apu-
ramos aqui as responsabilidades desse vice-presidente, concedendo o estado 
de sitio e a intervenção. 

Mas, pergunto eu, qiliem affirma a existencia de um acto illee-al prati-
cado por um cidadão apllra ou não a sua responsabilidade na pratica desse 
acto? 

Sem duvida que sim, 
O Sn. Es11mRALDINO BANDEIRA. - V. Ex. permitta um aparte. Eu disse 

que a Gamara, concedençlo o estado de sitio, não prejulgava a niuguem ; e 
appellei para o precedente da Gamara, que deu licença para ser processado 
um Deputado declarando que não entrava no merecinrnnto do pedido . 

O SR. JoÃó LUIZ ALvEs. - V. Ex. disse que não apuramos responsabi-
lidades do vice-president~ do Estado; mas, affirmou, tambcm, que o seu 
exercido é illegal. 

O Sn. ESMERALDINO ~ANDEIRA. - Eu não disse que a posse era illeg·al. 
O Sn. JoÃo LUIZ ALyEs. - V. Ex. afflrmou mais de uma vez que o 

exercicio do vice-presidente era illegal. Quem affirma a illegalidade do 
exercido de uma funcção publica apura a responsabilidade de quem a exerce. 

Nem ha rrUnima partdade entre o caso em debate e a concessão de 
licença para processo de Deputado. No caso em debate, não temos compe-
tencia alguma para apur9-r a legalidade óu illegalidade do exercido do poder 
pelo vice-presidente de MtJ.ttO Grosso. 

No caso da licença P9-ra processar Deputado ,a Constituição expressa-
mente nos confere esse poder. 

O Sn. EsMEnALDINO BANDEIUA. - Mas a Camara declarou que não 
entrava no merecimento 40 pedido. 

O Sn. Jo.~o LUIZ Ar.vEs. - Ad.mittida a intervenção, quaes são os actos 
que vae praticar o interventor, perguntou o nobre Deputado? S. Ex. mesmo 

/ . 
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respondeu: isso compete ao Poder Executivo; o interventor praticará os 
actos que o Sr. Presidente da H.e~ublica julgar necessarios. 

Quaes são esses ·actos, na opmião do Sr. Presidente da Republica, que 
não é desconhecida, porque consta da mensagem? Mandar fazer nova elei-
ção no Estado de Matto Grosso. 

Ora, si nós não apuramos responsabilidades si o estado de sitio não 
importa em alteração da ordem constitucional do Estado, como vamos con-
ceder a intervenção que tem por fim a destituição do vice-presidente em 
exercício afim de que se faça nova eleição? 

Sr. Presidente, excuso-me de repetir argumentos para demonstrar que 
no caso de Matto Grosso, não existe violação da fórma republicana fede-
rativa, limitandó-me apenas, para responder os nobres Deputados que se 
apegaram ao facto da posse do vice-presidente de Matto Grosso anterior-
mente á morte do presidente, que abandonára a cidade de Cuyabá, a dizer 
que, admittindo mesmo como. verdadeira a these por elles sustentada de 
que de 2 a 6 essa posse era illegal e violenta, o facto é que ella foi trazida 
ao nosso conhecimento pelo Sr. Presidente da Republica depois da morte do 
coronel Paes de Barros. Essa posse normalizou-se desde que morreu o pre-
sidente do Estado. 

E tanto se normalizara que o poder competente, para julgar de sua 
legitimidade á assembléa legislativa do Estado, a julgou legal e valida. 

Tendo encontrado, dentro do regimen constitucional, a solução perfeita 
para o caso em debate, eu disse, Sr. Presidente, que sentia a minha alma de 
republicano satisfeita pela simples e peremptorio razão de que não sou 
revisionista. _ 

Acllo que a Constituição de 24 de Fevereiro; nas condições actuaes do 
meu paiz, satisfaz plena e amplamente as aspirações de liberdade dos 
cidadãos (apoiados), as aspirações de autonomia dos Estados e as necessi-
dades de segurança e progresso da Republica. 

E nem as prophecias de precedentes funestos, que se poderão repetir 
p,m outros estados pela solução dada ao caso político de Matto Grosso, me 
impressionam o espírito, porque, eu, Sr. Presidente, apadrinho-me com a 
opinião e com a palavra autorizada do honrado Sr. Presidente da Republica, 
que na memoravel sessão de 21 de Julho de 1899, a proposito dos recursos 
revolucionarios de Matto Grosso que deram em resultado a deposição do 
governador e a . posse do governo pelo coronel Antonio Paes de Barros, 
louvando a neutralidade do governo Campos Salles naquelles snccessos, 
dizia : (é textual) " Não creiam os nobres Senadores que os acontecimentos 
de Matto Grosso se possam repetir em outros Estados. " 

O SR. EsTACIO COIMBRA. - Repetiram-se mesmo em Matto Grosso. 
O SR. JoÃo Lmz ALVES . - Não creiam. 
Os Estados manter-se-hão em paz porque o Presidente da Republica 

sabe cumprir o seu dever. 
Faço minhas essas palavras e as applico ao momento actual. 
Não creiam os nobres Deputados que os acontecimentos de Matto Grosso 

se reproduzam. Os Estados manter-se-hão em paz porque o Presidente da 
Republica saberá cumprir o seu dever. (Muito bem; muito bem; o orador é 
muito cumprimentado.) 

O Sr. Germano Hasslocher diz que o parecer da Commissão está 
de pé vencedor e não precisa mais de quem o sustente e nem é este o seu 
intuito tornando a occupar a tribuna, no cur~o desta tão longa discussão. 
Não foi nunca pelos considerandos do parecer, assim como optou, e já o 
disse, pelo archivamento da mensagem presidencial. Hoje vem apenas ofl'e-
recer uma contestação summaria ao seu collega de b~ncada o Sr. Moacyr, 
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que representa nêSta Casa o partido federaliSta do )°lio drande do Sul. 
S. Ex. não encontra fià Constituição uni meio pratico de solver a ci:ise poli-
tica de Matto Grosso e quer por isto a i•evisão para que, por meio desta, se 
arme de futuro o Governo central de recursos pata intervir na política dos 
Estados. Quer dizer que ele todo este debate resulta a prova de que a Con-
stituição de 24 de Fevereiro, de molde federativo, asseg•urou tão comJ,Jleta-
mente este regímen,. que não ha meio d3: . 1.Inião intervir na vid~ ordinaria 
dos Estados, sem v10lar a rnestna Constituição ! Pam os federalistas, para 
os amigos do regimen, o incidente veiu provar que .o legislàdor éonstituinte 
soube prevenir a eventualidade e garantiu b funccionamento do mesmo 
r egimen. . 

todos o!l impugnadores do parc;;cér, ou quas~ ~od9s, Só veem o reineclio 
na revisão e, portanto, se affastab1 dos ant1-reY:ls10mstas, condemnand.o a 
federação. 

Pregou com ehthusiasmo a revisão o illusti'e b eputatlo eleitó pela oppo-
sição de sua terra e pregou como uma medida urgente, inadiavel, dizendo 
que era a revisão utna idéa triumphante ua consciencia hacionál, invocando 
em apbio do que disse que homens de responsabilidade no momento poli-
tico, propunhum a revisão. Citou entre outros, o honrado Vice-presidente 
eleito da Hepublica e actual presidente do Estado do füo, o Sr. Nilo Peça.nba 
lembrando à esta Camara uma expansão revisionl.sta deste patricio. Mas o 
Sr. Deputado pf'.l<? Rio Grande devia concluir antes pelo r étrél;himento no 
assuínptb do Sr. Nilo, que S . . Ex. hem comprehende que não é a1hda o mo-
mento de ·se cogitar da revisão. . 

Ninguem acredita que a Constituição de 24 de Fevereiro tenha sido 
féita para subsistir ao tempo , stratificaudo-se para resistir como um mono-
litho aos seculos. _ 

A propria Constitulr,ão previu que Seria revistá, tanto que estabeleceu 
o modo de sua revisão. Ora, sl _assim é, toda a ques-tãó se reduz â indagação 
da opportunidade ela m13dida. Que ha l'evisionl.stas no 13i·azil, e mesmo que 
julgam chegado o momtmto da revisão, não se pôde contestar. Mas o que se 
contesta com vantagem é que exista um partido com lmidade de 'listas e de 
acçãp aju~taela para a qari;ipanha t~':'isi9nista . _ . ., , 

_ Nem do facto de ex1st1rem rev1siomstas, d_esde o clia em que :f'01 decre-
tada a Constituição,, é licito concluir que esta foi condemnada desde o pri-
meiro dia de sua existencia. 

O seu ilÍústre collega peio Rio Grahde, salienta o orador, invocou como 
exemplo da significação elo espírito revisionista, o facto,- que a!'flrmou, de 
não ter havido, em toda a existencia da vida americana, uma só manifesta-
ção revisionista. Si S. Ex. quer dahi concluir que, por se dai· o contrario 
entre nós, se segue que a nossa Constituição está condernnada, direi a 
S. Ex. que, ou ignora, ou finge ignorar que este mesmo espil'ito de revisio-
nismo !lurgiu desde logo na Ame!:'ica do Norte. 

Ao alvorecer das instituições, naquelle paiz já os partidos formavam-se 
em torno ela revisão . Hamilton. e Jeferson fi;i._nclatatn os tlous pal'tid.os repu-
blicano e d~Diocrá.ta, ôl'igetn ainda dos par~id0s existente~ com estas deno-
íl:Jmações. Pugnava uqi, pela preponderaneia do Govern_o F ederal sobre os 
Estados, o que coillbaLifl. o outro, pugnando pelo contrario. 

O nobre Deputado pelo Rio Grande pregue a revisão,' si c,rulzei', mas 
reconheça que está destruindo a federação e que parece attribUll' a esta os 
males de Matto Grosso. Ser-lhe-ha, porém, muito difficil mostrar que o mal 
é do regímen e não elos homens e que em outro regímen, o que melJ;ior pa-
reça a S. Ex., não se d9-riítm deposições de governadores, nem revoluções . 

Acaso, pergunta o qtador, a Venezuela com o séu J:egimt'ln éentralizador 
é pal'laínerital' não tem d~vQrado innumeros presl.dentes nàs sua,s numerosas 
revoluções tão commun13? b mesmo Chile, cõm o í'eghnen pâtlamentãr e a 
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autoridade cio governo central tão vasta, não resolvéU por tlma revolução a 
sua tremenda crise política em que desapparéceu José Balmaceda pelo sui-
cídio como poderia ter desapparecido pelo assassinato? 

Ó facto de moclificar-se a Constituição modificará também os homens? 
Assignale-se bemt exclama o orador, que. a campanha do illustre Depu-

tado pelo Rio Grande é contra as prerog·at1vas dos Estados, que S. Ex. 
acha que são muito amplas e devem ser cortadas, ficando elles 111ais na 
dependencia de um governo central forte, que possa a todo momento inva-
dir os Estados, e alli regular a vida política a seu talante. 

E com isto, pensa S. Ex. ter C'omprimido toc:las as revoluções! 
E', como sempre, para o vencido que se voltam às sytnpathias e estas 

teriam os revolucionarios, si tivessem succumbido na jornada, como suc-
cumbiu um dia o Sr. coronel Ponce, desbaratado por este mesmo coronel 
Paes de Barros, que o golpe tla fortuna vária derrubou agora. 

No dia da sua victoria, a indignação do publico fulminava-o e arrepiava-
se deante da narrativa de degolas e de cada veres atirados á voracidade dos 
jacarés nos rios de Matto Grosso. 

Coube ao coronel Ponce a victoria hoje, e os indign:oi"dos de hontem · 
esquecem· as sympathi.as que tiveram pela sua sorte na hora do illfortunio 
e apiedam-se ·por aquelle mesmo que foi a seu tempo objecto de horror e 
indig·nação. 

O nosso destino tem sido este e não sabemos si ainda teremos muitos 
dias amar"'OS que passar. Mas, só pelà educação, pela orientação dos 
homens, cheg·are;mos a normalizar nossa Vida, resolvendo menos brutal-
mente as difficuldades com que esbarramos a todo momento. E si não for 
assim, exclama o orador, não serâ com a reforma da Constituição que 
melhoraremos. (Muito bem, muito bém; o orador é cnmprimentado pelos 
Deputados presentes.) 

O Sr. Presidente, ~ Nflo ha mais oradores inscriptos; si nenhum 
Sr. Deputado quer usar da palavra vou encerrar a 
disC'ussão, (Pausa.) - · Encerramenfo 

discussão. 

da Está encerrada a discussão. 
Vae-se proceder á: votação. 

O Sr. João Luiz Alves (pela ordem). - Sr. 
Presidente, pedi a palavra pela ordem no sentido de encaminhar a votação 
e para adduzir ligeiras considerações. A Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça, propondo a conclusão do parecer, teve em vista tornar 
conhecida officialmente do Sr. Presidente da Republica a opinião da Ca-
mara, si este parecer for approvado, com relação á solução politicado caso 
de lVIatto Grosso . 

O caso é de sua natmeza importante para a vida institucional da 
Republica. 

Peço, pois, a V. Ij;:x., Sr. Presidente, se digne consultar a Camara si 
concede a votação nominal. 

O Sr. Presidente. - O parecer da Commissão de Legislação e Justiça 
termina opinando do seguinte modo : ( Lr!) 

Trata-se evidentemente de um crime político e de crimes commuus, 
con.Iiexos com o crime político . 

. A repressão de taes crimes compete á jusli<;·a da União (Const., art. 6o, i; 
lei n. 221, de 20 de NovemlJro de 1894, art. 12, § 8, 0 e art. 83). 

E', pois, caso de se instaurar contra os ctllpadó!l nós lanientaveis e 
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nu.ç.ca assaz reprovados acontecimentos de Matto Grosso o competente pro-
cesso criminal perante o Poder Judiciario federal. 

A este, si faltarem os elementos materiaes para fazer executar as leis 
processuaes e penaes da União e as suas sentenças, cumpre solicttar o 
auxilio do Poder Executivo federal. (Const. art. 6. 0 , § 4.0 .) 

A intervenção será constitucional e leo-itima. 
Quaesquer que sejam os culpa_dos, a União assegurará á sua justiça os 

meios de acção; o procedimento criminal se fará effectivo; as decisões judi-
ciarias serão cumpridas. 

E assim, pelo imperio da lei federal, pela acção imparcial e efJlcaz do 
Poder Judieiario da Republica, dentro da normalidade funccional do regimen, 
terá sido resolvido o caso politico. 

E' o que pensa a· Commissão, pelo que é de parecer e indica que, si 
merecer a approvação da Gamara, seja este parecer enviado, por cópia, ao 
honrado Sr. Presidente da Republica. 11 · 

A este parecer foram apresentadas as seguintes emendas : uma do 
Sr. Teixeira de Sá, membro divel'gen:te da Commissão, que, em voto em 
separado, concluiu por um projecto assim concebido (Lê) : 

,, Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a. dej:larar em 
estado de sitio todo o Estado de Matto Grosso por espaço de 60 dias, 
afim de que de todo seja restabelecida a ordem e a tranquilidade daquelle 
Estado. 

Outra do Sr. Paulino de Souza, que é a seguinte : 
" O Poder Executivo intervirá no Estado de Matto Grosso com o fim de 

garantir a ordem publica e restabelecer as garantias constitucionaes. 11 

E ainda ·outra do Sr. Menezes Doria, nestes termos : 
" A Gamara dos Deputados, tendo conhecimento da Mensagem do Sr. Pre-

sidente da Republica sobre os factos occorridos em Matto Grosso e con-
siderando que, por mais que a referida Mensagem deixe ver a co-participa-
ção do 1. 0 vice-govern4dor daquelle Estado nos actos revolucionarios, está 
elle de facto e de direitp de posse do governo do Estado ; 

Considerando que a Constituição da Republica não permitte em nenhum 
de seus artigos intervenção federal nos Estados, sem requisição dos respec-
tivos governadores ou para os fins determinados nos artigos . .. e nenhuma 
dessas hypotheses dá-se no caso occorrente ; 

Considerando que ~ara a solução do caso que passa em Matto Grosso a 
·referida Constituição é omissa e defeituosa ; 

Resolvé mandar archivar a referida Mensagem. 
Sala das sessões, I3 de Junho de 1906. - Menezes Daria . " 
Vou, portanto, submetter a votos o parecer da maioria da Commissão, 

salvo pedido de preferencia para qualquer uma das emendas. (Pausa.) 
O Sr. João Luiz Alves requereu votação nominal para a votação da 

conclusão do parecer da Commissação. 
Os senhores que approvam, queiram levantar-se. (Pausa .) 
E' approvada. 
Vae se votar a conclusão do parecer da maioria da Commissão. 
Os senhores que o approvarem dirão sim, os que o rejeitarem dirão 

não. 

O Sr. Carlos Peixoto (Para encaminhar a votação - Movimento de 
attenção). - Não tomarei muito tempo á Gamara: a discussão foi longa e 
por egual brilbª-nte. 

Pretendo apenas, nesta opportunidade, accentuar a determinante prin-
cipal que levou a Commissão de Justiça a opinar contra o que o illustre 
Sr. Presidente da Republica reputou ser constitucionalmente o meio habil 
de resolver este serio preblema. 
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S. Ex., em sua Mensagem, não sé limitou a declarar que decretaria o 
estado de sitio em Matto Grosso, mas ajuntou que não hesitaria em decretal-
o, nomeando um interventor, medidas essas que reputa constitucionaes e 
necessarias para a obtenção da paz e para assegurar a liberdade na eleição 
do gove,.no daquella circumscripção da Republica. 

Esse interventor haveria de ser, portanto, uma entidade absorvente de 
todos os poderes regionaes constituidos e sua nomeação e interferencia nos 
negocios daquelle Estado determinaria indiscutivelmente a cessação com-
pleta do exercício dos poderes locaes : e isso bem claramente se infere das 
palavras finaes do alludido período da Mensagem, onde se lê que seria sua 
principalissinrn missão assegurar a liberdade na eleição de um novo governo 
estadual. 

Isto posto, é bem de ver que se trata de um dissídio de ordem pura e 
exclusivamente doutrinaria acerca de questão bastante grave, versando 
sobre a intelligencia do texto constitucional, e a respeito da qual, com ver-
dadeiro pezar e fazendo a mais completa justiça ás intenções do Presidente 
da Republica, a maioria desta Camara, igual e muito sinceramente, acre-
dita bem cumprir um dever imperioso com o não acquiescer na creação 
dessa figura nova, injustificavel, quer deante da lettra, quer segundo o 
espírito da Constituição de 24 de Fevereiro. (Muito bem; muito bem. O 
orador é cumprimentado.) 

Procedendo-se á votação nominal, respondem sim isto é, approvam o 
parecer da Commissão, os Srs. Antonio Nogueira, Deoclecio de Campos, 
Arthur Lemos, Antonio Bastos, Agrippinio de Azevedo, Luiz Domingues, 
José Euzebio, Christino Cruz, Arlindo Nogueira, Joaquim Cruz, Waldemiro 
Moreira, Sergio Saboya, Bezerril Fontenelle, Gracho Cardoso, Thomaz 
Accioly, Gonçalo Souto, Thomaz Cavalcanli, .Tuvenal Lamartine, Apollinio 
Zenaydes, Castro Pinto, Virginio Marques, José Bezerra, Apollinario Mara-
nhão, Euzebio de Andrade, Arroxelas Galvão, Oliveira Valladão, Rodri-
gues Doria, Miguel Calmon, Leovigildo Filgueiras, Neiva, Prisco Paraizo, 
Bernardo Jambeiro, Tosta, Bulcão Vianna, Pedreira Franco, Augusto de 
Freitas, José Ie-nacio, Adalberto Pereira, Salvador Pires, Elpidio Mesquita, 
B.odrigues Saldanha, Leão Velloso, Bernardo Horta, Graciano Alves, Pedro 
de Carvalho, BulhõesMarcial, Sá Freire, Mayrinck, Americo Werneck, Lobo 
.Turemenha, João Baptista, Elysio de Araujo, Pereira Lima, Galvão Baptista, 
Pereira Nunes, Thernistocles de Almeida, Rodrigues Peixoto, Teixeira Bran-
dão, Barros Franco Junior, Sahino Barroso, Carlos Peixoto Filho, David 
Campista Calogeras, José Bonifacio, Henrique Salles, Leite de Castro, João 
Luiz Alves, Antero Botelho, Bueno de Paiva, F1·ancisco Bressade, Adalberto 
Ferraz, Carneiro de Rezende, Christiano Brazil, Wencesláo Braz, Mello 
Franco, Honorato Alves, Nogueira, Manoel Fulgencio, Epaminondas Ottoni, 
Nogueira Jaguaribe, Galeão Carvalhal, Alvaro de Carvalho, Eloy Chaves, 
Alberto Sarmento, Joaquim Augusto, Altino Arantes, Adolpho Gordo, José 
Lobo, Palmeira Ripper, Francisco Romeiro, Arnolpho Azevedo, Eduardo 
Socrates, Xavier de Almeida, Serzedello Corrêa, Benedicto de Souza, Alen-
car, Guimarães, José Carlos, Campos Cartier, James Darcy, Diogo Fortuna, 
Vespasiano de Albuquerque, Homero BapLisLa, Germano Hasslocher, Riva-
davia Corrêa, Simões Lopes e José Abott (107) . 

Respondem - nâo - os Srs. Passos Miranda, Affonso Costa, Esme-
raldino Bandeira, João Vieira, Pereira de Lyra, José Bezerra, Cornelio da 
Fonseca, Malaquias Gonçalves, Estacio Coimbra, Julio de Mello, Pedro 
Pernambuco, Doming·os Gonçalves, Barbosa Lima, Alcindo Guanabara, 
Paulino de Souza, Rodolpho Ferreira, Francisco Bernardino, Lamounier 
Godofredo, Carlos Garcia, Ferreira Braga, Jesuíno Cardoso, Rodrigues Alves 
Filho, Marcello Silva, Paes Barreto, Vidal Ramos Junior, Paula Ramos, 
Wencesláo Escobar e Pedro Moacyr (28). 

l· 
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O Sr. P1•esidente. - Responderam sim, approyançio o parecer da 
m.aioria da Commissão dé Constituição, Legislação 

Approvaç:ão do e Justiça, IO? Srs. DeputaQ.os, e wZo, 28. . 

parecer. 
O parecer foi approvado. 

O Sr. Carlos Garcia (pela ordem). -
Sr. Prsidente, pedi a palavra apenas para mandará Mesa a seg·ui.nte decla-
ração de yoto : 

11 Declaro que votei contr(l. as conclusões do parecer> da Commissão 
d!') Constituição, Legislação e Jq.stiça, assüµ como votada contra a con-
cessão do estado de sitio , por entender que para o caso de Mat:to Grosso 
não encontro remedia efficaz na Constituição de 24 de Fevereiro. " 

O Sr. Elpidio de Mesquita {pela ordem). - Sr. Presidente, pedi a 
palavra unicamente para dizer a V. Ex. que já enviei á Mesa a minha decla-
ração de voto . 

Vem á fylesa a seguinte declaração. 
" Equiparado ao assedio militar, o sitio politico preyisto pela Consti-

tuição Federal, não é uma disposição ele garantias : supprime a liberdade 
·individual e as liberdades publicas, e é, além disso, contrario á indole e á 
tradição liberal elo paiz. · 

Si, tolerado como ficção jurídica, o sitio politico aniquilla o direito 
individual, debalde se procurará traçar limites á acção ele poderes clictatol'iaes 
quando estes invocarem as lluas origens em uma deliberaçe o de ordem 
legislativa. · · 

Seria tambem illusorio e perigoso pretender decretar-se préviamente 
a fórma que uma lei de excepção poderá revestir para ser applicada em 
determinado ponto do territorio nacional conflagraao por um movimento 

_ r evolucionario . 
Illusorio, porque ljlãO se poderá prever todas as hypotheses que a 

r"alidade fará surgir : os calculas mais seguros serão desmentidos pelos 
acontecimentos, e os pnesumidos meios de acção inefllcaz . 

Perigos.o, porque, consagrando a excepção, a lei conferirá a faculdade de 
creal-a, mesmo quando a situação nada tenha de anormal ou de excep-
cional; de arena de. d~fesa a instituição legislativa converter-se-ha em 
arma de ataque, e, poiíl, contraria ao pensamento que a houvesse dictado. 

Por esses motivos nego o meu voto á medida excepcional do sitio 
político, solicitada pelo Sr. Presidente da Republica, para o fim i:le map,ter 
as liberdades publicas no Estado de Matto Grosso. 

Sala das 1>essões, 1~ de junho de 1906. - Elpidio de Mesquita. " 



NOTA 

CASO DE SERGIPE 

Parecer n.º 62 . 

Em 18 de Agosto é lida a mensagem. Em . 23 é publicado o 
parecer. O Sr. João Luiz Alçes requer izrgencia para ser immediata-
mente disciitido. E' approçado o requerimento . Em disciissâo o parecer 
oram os Srs. Barbosa Lima, João Liiiz Alçes, Francisco Bernardino . 
E' encerrada e approçada em Potação nominal a conclusão do parecer. 







GA MARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 18 DE AGOSTO 

Srs. Membros do Congresso Nacional. - No dia IO do corrente recebi 
do Sr. Presidente do Estado de Sergipe a seguinte com-

Mensagem . municação: 
" Como preceitüa o art. 6. 0 ela Constituição, requisito 

intervenção Estado, para manter a ordem e minha autoridade desrespeitada 
pelo Deputado Fausto Cardoso, que revoltou a policia. " 

Immediatamente, por iutermedio do Ministro do Interior, declarou o 
Governo ao presidente do Estado que a sua requisição seria attendida e 
que o Ministro da Guerra providenciava para que a ordem fosse mantida e 
respeitada a sua autoridade constitucional. 

Determinadas as necessarias providencias, telegraphei no mesmo dia, 
para Aracajú, ao presidente do Estado, nos seo-uintes terruos : 

" De accôrdo com a requisição de V. Ex., de hoje, o Ministro da Guena 
deu ordem ao cormnandante do districto para fazer seguir para essa capital 
um dos batalhões estacionados na Bahia; e o da Marinha mandou iustruc-
ções ao capitão do porto para auxiliar a V. Ex. na manutenção da ordem 
publica e na defesa de sua autoridade. " 

Por telegramma elo capitão do porto, ao Ministro da Marinha, fôra 
informado o Govemu que, na madrugada de 10, a força policial ri.e Sergipe 
se revoltara contra o governo estadual, sob o comruando elo all'eres refor-
mado Octaviano ele lVIello, exigindo a deposi_ção do presidente, e que este 
resolvera abandonar o palacio, responsabilizando o capitão elo porto pela 
ordem publica até que chegasse do interior o Dr. Fausto Cardoso, que 
havia sido chamado com urg·encia para resolver, de accôrclo com o partido 
do governo, a situação política. 

Em outra cominunicação informava em seguida o mesmo capitão elo 
porto, ao Ministro da Marinha, que recebera o telegramrna ordenando que 
prestasse auxilio ao governo legal do Estado, no momento em que confe-
renciavam, em sua casa, o presidente, o vice-presidente, monsenhor Olympio 
de Campos e o Dr. Fausto Cardoso e que dessa conferencia resultava 
resignarem os seus cargos o presidente e o vice-presidente do Estado. 

O desembargador Loureiro Tavares, affirruando esta renuncia e que 
o presidente e o vice-presidente ela H.elação haviam recusado assumfr o 
governo, participou na mesma data, em telegramma, haver tomado posse 
do governo, como 3.0 successor constitucional, entrando immediatamente 
em exercício. 

No dia immecliato recebi os telegrammas : 
" Communico a V. Ex. que hontem renunciei o cargo de presidente elo 

Estado. Saudações. - Guilherme Campos. 
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presidente Relação ·assumir · governo Estado . Movimento revolucionario 
preparou-se noite quarta-feira. Policia, reunida quartel, mandou commissão 
convidar Fausto Cardoso comparecer e dirigir movimento. 

Este recusou-se, seguindo na mesma manhã interior, afim evitar movi:. 
mento. Dada esta sua p.usencia, chamei-o conforme vos communiquei. Plena 
paz capital e interior. Saudações. - Capitão porto, Amyntlias. 

. Telegramma - Aracaju, 10 de Ag·osto, 9 horas e 20 minutos, - Presi-
dente Republica - Rio. - Tendo o presidente e vice-presiuente Estado 
resignado por escripto os seus cargos e entregue esta resig·nação uo 
Dr. Fausto Cardoso, este communicou o f'ácto ao Dr. José Sotero, presidente 
ela Relação, visto ter a assembléa esgotado o seu mandato. Pl'esid.ente 
Relação recusou entrar no exercício elo governo . Em seguida Dr. Fausto 
Cardoso dirigfo-se ao Dr. Romero de Oliveira, vice-president~ da Relação , 
que tambem recusou. Então Dr. Ff!,usto Cardoso commmücou-me, como 
3.0 successor constitucional, afim de assumir o governo, o Cflle acceitei, 
entrando em exercicio immediataniente. 

Reina completa paz nel.1ta capital e em todo o interior. Saudações. -
.Desembargador Dr. Lollreiro Tavares. · . 

Telegramma - Aracajú, 9 p. m. - Presidente da Republica - Rio. -
Cheguei Sergipe aconselhando paz. Tanto jornal official elogiou conducta, 
na noite recebi commissão batalhão policial, chamando-me quartel dar 
ordens. Recusei peremptoriamente, embarcando 5 horas da manhã interior, 
visitar tumúlos meus paes, filha, declarando sa.hir evitar revoluç;'ío. Antes 
povo interior pedia licença queimar troncos, algumas palmatorias, chicotes, 
existentes todas localidades. Minha resolução sahir interior para tomar 
vapor dia 12-, quando recebi telegramma commandante chegando-me 
capital, garantir vidas adversarios. Chegando, fui casa deste, onde estavam 
presidente Es~ado, Sen::i.dor Olympio Campos _ e · amigos. Conferenciei 
cordtalmente. Resignaram escripto, entregando-me titulo resignação, pedindo 
garantias de vidas. Mandei desarmar populares que cercavam casa$ _e percor- -
riam ruas. Fatiei multidão, que jurou respeitar adversa.rios . Ficando todos 
garantidos jámais concorreria movimento revoluciona.rio , sendo Presidente 
da Republica o mais justo dos cidadãos bra.zileiros. Recebida resignação, 
convidei succes~ores legaes, assumindo governo Dr. Tavares , juiz Relação. 
Reina completa paz todo Estado. Saudações . - Fausto Cardoso. 

Telegramma - Aracaju, II ele Agosto, 9 horas e 5o minutos. - Presi-
dente da Republica - Rio - Communico a V. Ex. que ·hontem renunciei-o 
carg·o de presidente elo Estado. Sa.udáções. - Guilherme Campos. · 

Telegramma - Aracaju, II de Agosto , II horas e 3o minutos. 
Sr. Presidente da Republica - Rio - Renunciei hontem o cargo ele vice-
presiclente do Estado, força.do pelas circumstancius. Saudações. - Pelino 
Nobre. 

-Telegramma urgente - Sr. general chefe do Estado-Maior do Exercito 
- Da Bahia, numero I?4.109 ...:_ n3 - I3 de agosto, 3 horas 5o m. t. -
Acabo do receber o seguinte telegramma de Aracaju, do commandante do 
26° de infantaria : q Cheguei ás 10 horas, sem novidade. Immediatamente 
conferenciei com o presidente Guilherme Campos, vice-presidente Pelino 
Nobre, Senador Olympio Campos e presidente Relação, desembargador 
José Sotero, assistindo capitão porto e juiz seccional. Declaram-me formal-
mente aquellas autoridades não acceitarem govemo, por julgarem insuffi-
ciente força federal enviada, e concordarem permanecer governo já orga-
nizado . Segundo conferenciei presiclente desembargador Tavares, presença 
Dr. Fausto Cardoso, capitão porto e Dr. Capelão Nobre, a quem scienti-
flquei aquella resolução, recolhendo"me em seguida ao quartel com o . 
batalhão. Saudações. - Pedro Manoel J. Carneiro, tenente-coronel. Sau-
dações. " - General Firmino. 
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Telegramma - Aracajú, 13 de agosto, 12 h . · c. m. - ·Exm. Presidente 
Republica - Rio . - communico a V. Ex. que em 10 do corrente, na 
qualidade de presidente interino da Relação, assumi o governo deste Estado, 
por haverem resignado mandato de presidente e vice-presidente o desem-
bargador Guilherme de Souza Campos e o bacharel Pelino Francisco de 
Carvalho Nobre. Saudações.:- Loureiro Tavares. 

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO 

Reconhece que a remmcia dos Srs. Guilherme Campos e Pelino Nobre dos 
cargos de presidente e vice-presidente de Sergipe, em IO de Agosto 
corrente, lhes foi extorquida, o que equivale a verdadeira deposição, e 
confia que o Poder Ex:eczitivo, no exercicio da attribuição constante do 
art. 6. 0 , § 3. 0 , da Constituição,preste áquellas autoridades todo o auxilio 
que for necessarib para que, reintegradas nos seus cargos e garantidos 
efficazmente no respectivo exercício , possam manter a ordem e tranquil-
[idade no Estado. 

Em mensagem de 17 deste mez, o Sr. Presidente da Republica relata ao 
Congresso Nacional os successos politicos que, até 

Parecer. aquella data e desde o dia 10, se desenrolaram no 
E~tado de Sergipe e declara que do Congresso '' aguarda 

as providencias que ~orem julgadas necessarias para a defesa e regular 
funccionamento do regimen republicano ". 

Eis os factos : 1 
A 10 d.o corrente, ~1 força policial revoltou-se contra o presidente do 

Estado , desembargador Guilherme Campos, que, nesse mesmo dia, solicitou 
do Governo Federal o preciso auxilio para manter a ordem e a sua auto-
ridade, nos ·termos do p.rt. 6. 0

, § 3. 0 , da Constituição ela Republica, como 
consta do seu telegra?lma, annexo á mensagem. 

O Sr. Presidente dlj- Hepuhlica, em vista dessa requisição, resolveu : 
1. 0 Ordenar ao capitão do porto de Aracajú que prestasse auxilio ao 

governo legal; 
2.° Fazer seguir, com o mesmo fim, para a capital de Sergipe o 

26° batalhão de infantaria, então estacionado na Bahia. · 
O capitão do porto 1 em resposta, telegraphou ao Ministro da Marinha, 

no m~smo dia 10, que p.o receber as suas ordens conferenciavam em sua 
casa o presidente, o vice-presidente, o monsenhor Olympio Campos e o 

. Dr. Fausto Cardoso, resultando dessa conferencia resignarem por escripto 
as autoridades legaes, entregando a resignação em mãos do Dr. Fausto, 
que " com a sua influepciá. sobre o povo conseguiu que este respeitasse as 
vidas de monsenhor Ol;rmpio Campos e seus amigos ". 

De posse da renunf!ia, diz o mesmo telegramma, o Dr. Fausto Cardoso 
recebeu do capitão do p01°to o pala.cio do gorerno, que lhe fora confiado 
pelo presidente do Est~do, quando se asylou na casa do mesmo capitão, 
mandando o Dr. Fausto chamar o presidente da Relação para tomar conta 
da presidencia do Estaç!,o. 

Recusando-se este, assim como o vice-presidente do Tribunal; Dr. Fausto 
Cardoso convidou o desembargador Loureiro TaMres a assumir a presidencia, 
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0 que elle fez, e communicou, com estes mesmos pormenores, ao Sr. Presi-
dente da Republica, em telegramma do mesmo dia rn . 

(Convém salientar que não c.msta que as recusas do presidente e vice-
presidente da Relação se fizessem por escripto, ad instar das renuncias do 
presidente e vice presidente do Estado.) 

Dest'arte, ao chegar a Aracajú no dia 13 o 26° batalhão, o commandante 
respectivo encontrou '' as resig·nações por escripto " dos Drs. Guilherme 
Camp0s e Pelino Nobre e como presidente do Estado o Dr. Loureiro Tavares. 
Conferenciando com os dous primeiros, declararam elles, segundo communi-
cação do mesmo comrnandante, que não acceitavam o governo 11 por julga-
rem insufficiente a força e1wiada ". 

A II o vice·presidente communicava ao Sr. Presidente da Republica que 
renunciara 11 forçado pelas circums tancias ", facto que confirmou, juntamente 
com o presidente, no seguinte telegramma : 

11 Aracajú, 18 de Agosto de 1906 - Pre.sidente Gamara Deputados -
Rio - Communicamos haver renunciado cargos por coacção. Não reassu-
mimos ·cargo falta garantias, insufficiencia força enviada. Estamos asylados 
quartel batalhão. - Giiilherme Campos. - Pelino Nobre. " 

Esta é a situação ele facto, que as noticias e successos posteriores 
confirmam. 

Urge r esolvel-a de accõrdo com os princípios do nosso direito consti-
tucional, t endo em vista 11 o regular funccionamento elo regimen r epu-
blicano "· 

Para isto é questão preliminar a de saber si comporta effeitos juridicos, 
nas condições em que foi feita, a renuncia do presidente e vice-presidente 
de Sergipe. 

A renuncia livremente feita é um direito do mandatario do povo no 
nosso regímen, em que não ha mandatos imperativos . 

Foram livre e espontaneamente feitas as annunciadas renuncias? 
Affirmal-o seria negar a evidencia dos factos e contradizer o que 

domina todas as consciencias. 
Em caso como este, a simples declaração dos renunciantes de que 

cederam á força das circumstancias, renunciando por coacção aos seus 
cargos, seria sufficiente para que tal renuncia não pudesse ser tida como 
válida. 

Mas para gerar a convicção de que tal declaração é verdadeira, alú 
estão os antecedentes e consequentes do facto. . , 

Até o dia rn deste mez estava em exercício elo seu cargo de presidente 
o Dr. Guilherme Campos, reinando a ordem no Estado, não cogitaudo elle, 
nem o vice-presidente de resignar o mandato. Naquelle dia, porém, subleva-
se a força policial que, segundo informa o capitão do porto, pretendia o 
morticinio ou a deposição do presidente. 

Este e o vice-presidente, despojados elo unico elemento de resistencia -
a propria força policial sublevada - asylam-se na casa do capitão do porto, 
aguarelando o auxilio pedido ao governo federal. 

Até esse momento a coacção é evidente. 
No asylo que procuraram, longe de encontrarem o apoio de que careciam 

para se manterem nos seus cargos, não o teem, ou porque o capitão do 
porto não dispuzesse de força sufficiente ou por qualquer outro motivo. 

E' de notar que, no m esmo telegramma em que communica o levante 
da força policial e assegura a irnmine.acia do morticínio, o capitão de porto 
termina com estas palavras : 11 reina plena ordem nesta capital!! " 

E' elle quem noticia a ocordialidade» da conferencia de que resu-
ltou a renuncia por escripto ; é elle quem se promptifica a entregar o palacio 
do Governo a um particular, annunciando ao Ministro da Marinha que essa 
entrega se fez no meio de acclamações; é elle quem diz que o mesmõ parti-
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cular, por sua influencia sobre o povo, conseg·uiu garantir a vidil de monse-
nhor Olympio Campos e seus amigos ; é elle, emfim, quem manda r.hamar·do 
interior o Dr. Fausto Cardoso para resolver a situação, politica, como tudo, 
textualmente, é narrado nos seus telegrammas ao Governo. 

Permanecia, pois o estado de coacção, resultante do levante da força 
policial e, quando não permanecesse pela suspeição da unica autoridade fede-
ral que poderia então prestigiar a autoridade local, permaneceria pela fal ta 
de elementos de Tesistencia, julgados insutricientes ainda mesmo depois da 
chegada do 26° batalhão de infantaria. 

Chegado este, o presidente e vice-presidente declaram ao respectivó 
comruandante, como vimos, que não r eassumiam os seus cargos por ser insuf~ 
ficiente a força enviada. 

Permanece, pois, a coacção e tan~o. mais I?ermanece quanto,. ao envez 
de assegurar-lhes que a força era su!hc1ente, s1 o era, ou de pedir reforços 
ao Minis terio da Guerra, o commandaute limita-se a ouvir áquella declara-
ção, «conferenciando em seguida com o presidente desembargador Tavares , 
a quem communica aquella resolução recolhendo-se em seguidà ao quartel 
com o batalhão» ! ! 

É assim, sem garantias de vida sinão ás que eram dadas pelo prestigio 
de um p articular, segundo o testemunho <lo capitão do porto, e desamparados 
pelos representantes do poder federal, era natural qua cedessem. á força das 
circumstancias e assignassem a renuncia dos Seus cargos o presidente e o 
vice-presidente de Sergipe. 

Com essa renuncia ou sem ella, estavam depostos pela sublevação ela 
força policial, mas sem ella quem póde dizer que consequencias os espera-
vam? 

O que houve, pois, no caso de Sergipe foi uma verdadeira deposição, 
mascarada com uma renuncia arrancada pela coacção- que lhe tira todo o 
valor jurídico. 1 

Não podemos encarar o facto sinão pelo seu prisma reá.l e maior ou 
menor habilidade com que se tentasse r evestil-o de apparencias de legali-
dade. · 

E o que é real, atfi1·1na a Commissão, é que o presidente e vice-presidente 
de Sergipe foram depostos. 

Quando muito a renuncia obtida pela coacção só poderia revalidar-se 
mantida depois ele cessfl.da a mesma coacção. 

Entretanto, não só esta permanece, como as autoridade depostas declara-
ram-se promptas a reassumir o seu cargo; desde que o Governo Fede1·al lhes 
assegure o auxilio que é de seu dever fornecer-lhes, ele accôrclo com o art. 6°,§ 
3°, ela Constituição . 

Commentanclo a Constituição Argentina, diz a prnposi..to iliustre publi-
cista :_ uesse auxilio, em caso de violencia se funda em que nenh u'In governó 
constituido segundo suas proprias instituições póde. ser mudado pela força, 
pela commoção publica ou pela expulsâo da autoridade e.xistetde, pois para 
constituil-o e renovai-o tem as províncias suas constituições e leisn . 

O Sr. Presidente da Republica entendeu e hem que devia, de Iogo1 àtten-
der á requisição feita p~Jo presidente do Estado. 

O facto posterior ela pretensa . renuncia não póde modificar a acção do 
Governo Federal. -

uA União é obrigada a ir em defesa do governo estadual ameaçado, ata-
cado ou derribado e a manter ou restabelece1· a autoridade legitima. ,, (BAR-
BALUO, comment. ao art. 6°, s 3°.) -

Autoridade legiLimfj. el'a a elo presidente Guilherme Campos 
Autoridade legitimlj. continua a ser a delle, apezar ela deposição, não 

sendo possivel o recotj.hecimento do gôverno do desembargador Loureiro 
Tavares, pro dueto dess;:t deposição, enroupada em uma r enuncia obtida pelá 
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coacção, mesmo sem discutir a sua contes.lave! competencia para assumir 0 
governo, visto não ser th~se acceita ele .direitp constitucional a allegàdft e:xtinc-
ção de mandato do prestdente da assemblea. nem parecer consentaneo com 
o espirita da Constituição de Sergipe (art. 27, § 2°) a nas sllbstituição á do 
presidente da Relação . 

E' principio pacifico que o auxilio concedido a um governo de Estado, 
por solicitação delle, deve continuar a ser-lhe fornecido quando deposto, 
precisamente para ser reintegrado no exercício de suas funcções e nelle 
garantido . 

Desde que o presidente de Sergipe solicitou o auxilio do governo federal, 
nos termos do art. 6°, § 3°, da Constituição da Republica, era dever (e não 
faculdade) do mesmo governo prestai-o, para manter a ordem e tranquili-
dade no Estado . 

Condição primordial da ordem é tnanutenção da autoridade legititnamente 
constittlida; a sua deposição é a maior das desordens. 

Para restabelecer a ordem, portanto, é necessario que no cargo seja re-
posta a autoridade violentamente destituída. 

Assim, nos strictos termos do art. 6°, § 3°, da Constituição, ao Poder Exe-
cutivo incumbe continuar a prestar ao presidente de Sergipe Dr. Guilherme 
Campos o auxilio que elle solicitou quando no exercício do seu cargo, pois 
Cflle, a fortio1'i, continua de pé esse peclido de auúlio, não já para facilitar 
o cxe11cicio do seu cargo, mas para nelle rcintegro.1-o ê manter sua legitima 
autoridade. 

O cumprimento pelo Poder Executivo do dever interposto pelo art . 6°, 
3°, da Constituição não depende de acto do Congresso Nacional, sendo certo 
que, sem elle e com razão, iniciou o Governo Federal a prestação de auxilio 
ao presidente de Sergipe. 

A continuação desse auxilio igualmente não precisa ser autorizada pelo 
Poder Legislativo, pois que o presidente deposto só pede, para reassumir o 
cargo, que a União lhe assegure força indispensavel para qu , no exercício 
delle, possa manter a sua autoridade, a ordem e a tranquillidade publicas . 

Deixa, por isso, de propor a Commissão um projecto de lei autorizando 
areposição dos Srs . Guilherme Campos e Pelino Nobre nos seus cargos, 
porque a competencia para a pratica de tal acto pelo Poder Executivo está 
exarada no art. 6°, § 3°, da Constituição. 

Não propõe, tambem, estado de sitio porque não o julga, necessario, no 
momento, para o fim que se tem em vista. 

Entr·ctauto , como a mensagem af'firma que o Poder Executivo aguarda as 
providencias juI.iradas neccssarias para o regular fnnccionamento do regimcu 
republicano, a t~ommissão, esperando que a Gamara affirme a sua solida-
riedade com o Sr. Presidente da Republica no empenho de que não logre 
resultado a deposição das legitimas autoridades do Estado de Serg·ipe, é de 
parecer e indica que seja approvacla a seguinte conclusão : 

A Gamara dos Deputados ao Congresso Nacional, reconhecendo que 
a renuncia dos Srs . Guilherme Campos e Pelino Nobre dos cargos de Presi-
dente e vice-presidente do Estado ele Sergipe, em 10 do corrente mez, lhes 
foi exto.rquida, ectuivalendo a ll;IDa verdadeira deposição, co::i~a que o ~od~r 
Executivo, a quem se commullicará este seu voto, no excrctcLO da attr1bm-
Çfto constante do art. 6°, § 3°, da Constituição, preste áquelas autoridades 
todo o auxilio que for necessario para que, reintegradas nos seus cargos e 
garantidas efficazmente no respectivo exercicio, possam manter a ordem e 
tranquillidade no Estado. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1906. - João Luiz Alves, presidente 
e relator. - Henriques Borges. - Alvaro Carc,alho. - Tâxeira de Scí. -
Joiio Santos . - Frederico Bora·es. - .Justiniano de Serpa. - de accôrdo com 
a conclusão. - Germano Hassfocher, idem. -Luiz Domingues, pela competen-
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eia do Poder Executivo para averiguar os factos occoridos em Sergipe e par-
ticularmente as circumstancias em que se deram as renuncias do governa-
dor e seus successores legaes, afim de manter no governo, como lhe cumpre, 
aquelle a quem este couber pela legislação do Estado, reclamando a inter-
venção do Congresso, si o estado de sitio se fizer necessa.rio a esse fim. · 

O Sr. João Luiz Alves (pela ordem). - Sr. Presidente, achando-se 
sobre a mesa o parecer n . 62, de 1906, da Commissão de Constituição e 

Justiça, opinando sobre os successos politicos de 
Requerimento Sergipe, e tratando-se de materia, por sua natureza 

importante, peço a V. Ex. que consulte á Casa si 
de urgencia. concede urgencia afim de que elle seja immediata-

mente discuLido e votado. 
Mandarei por ·escripto o meu requerimento. 
() Sr. Presidente. - Ha sobre a mesa o seguinte requerimento de 

urgencia: 
" B.equeiro urgencia para ser discutido e votado o parecer sobre os 

successos de Sergipe. " 
Na hora do expediente da sessão de hoje foi lido o parecer da Commis-

são de Constituição e Justiça sobre a mensagem enviada pelo Sr. Presi-
dente da Republica aproposito dos successos de Sergipe. 

• O Sr. Deputado João Luiz Alves requer urgencia 
para a immediata discussão do parecer. 

Os senhores que concedem a urgencia requerida 
queiram levantar-se. (Pausa). 

Foi concedida. 

Approvàção 
do requerimento. 

Vou ler a conclusão do parecer : 
" A Camara dos Deputados ao Congresso Nacional, reconhecendo que 

a renuncia dos senhqres Guilherme Campos e Pelino Nobre dos cargos de 
presidente e vice-pre~idente do Estado de Sergipe, em 10 do corrente, lhes 
foi extorcruida, equivalendo a uma verdadeira deposição, confia que o 
Poder Executivo, a quem se cornmunicará este seu voto, no exercicio da 
attribuição constante do art. 6. 0 , § 2 . 0 , da Constituição, preste áquellas 
autoridades todo o ~uxilio g_ue for necesi;ario para que, reintegrados nos 
seus cargos e garantidos efücazmente no respectivo exercicio, possam 
manter a ordem e tral).quillidade do Estado. " 

O voto em separado do Sr. Luiz Domingues é o seguinte : 
" Pela competenc~a do Poder Executivo para averig·uar os facLos occor-

ridos em Sergipe e particularmente as circumstancias em que se deram as 
renuncias do governador e seus successores legaes, afim de manter no 
governo, como lhe cumpre, aquelle a quem este couber pela legislação do 
Estado, reclamando a intervenção do Congresso, si o estado de sitio se fizer 
necessario a este fim. " 

Está em discussãp o parecer n. 62, de 1906. 

O Sr. Barbosa Lima (1) . - Sr. Presidente, hesitei por alguns minutos, 
como a Cama.ra terá visto, em pedir a palavra sobre este curioso caso de 

Discussão 
do parecer 62. 

reincidencia na agitação politica iniciada no Brazil 
pelo caso de Matto Grosso : hesitei em pedir a pala-
vra, como disse, porque por alguns momentos cal-
culei, conjecturei, que o honrado Deputado pelo 
Estado do Maranháo, digno membro da Commissão 

de Constituição, Le&·islação e Justiça, signatario do voto em separado, 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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tomaria naturalmente a palavra para, com maior espaço, motivar a sua 
opinião divergente. 

Esperava eu por este discurso, afim de ver de um modo mais preciso, 
mais concreto, si possivel mais claro, estabelecido com a eloquencia que 
lhe é peculiar, pelo honrado signatario do voto em separado, o aspecto 
pelo qual se lhe depara differente o caso Sergipe, de um modo diverso do 
que aquelle por gue encaram os honra.dos membros da mesma Commissão, 
que com o seu digno relator assigna.ram o voto vencedor. · 

Vejo, com prazer, Sr. Presidente, que, além deste voto em separa.do, 
desta li.~eira. motivação de uma divergencia. que eu . quizera ver deduzida. de 
um mocto ma.is categorico, si possivel ma.is claro, ba ta.mbem restricções 
que acompanham as a.ssigna.tura.s de dois membros da Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça, os Srs. Justiniano Serpa e Germano 
Hasslocher. 

Estou certo de que me edifica.ria ouvindo as palavras dos dous i:llustres 
collegas, da mesma fórma que me instruiria escutando a palavra, que ia 
correndo o risco, e talvez correrei o risco de não ouvir, do honra.do s1gna-
tario do voto em separa.do. 

Por motivos que não analyso e nos qua.es não me cabe entrar, os hon-
rados membros da Comroissão que divergiram do voto em separa.do não qui-
zeram motivar da tribuna. as suas divergencia.s, e julguei- me no dever 
de discretea.r sobre este segundo caso, talvez episodico, do que parecia. a 
principio ser a.penas um caso espora.clico, a chama.da victoria do exercito 
libertador do Esta.do a.utonomo federado de lVIa.tto Grosso. (Pausa.) 

O SR. PEDRO lVIoACYR. - Soberano ... 
O Sn. BARBOSA LrnA. - Recordo-me, Sr. Presidente, de que nessa 

occasião, quando a Gamara foi convida.da. a se pronunciar sobre esse tra-
gico episodio, em que pereceu na defesa da autoridade legal o infortuna.do 
chefe da situação política em lVIatto Grossq, o Sr. coronel Paes de Barros, o 
Congresso Nacional, por um voto que assumiu feiç·ões bem diversas quando 
considera.do nesta Casa ou no outro ramo da representação nacional, 
devolveu á competencia do Poder Judicia.rio o conhecrmento desse doloroso 
episodio político da nossa vida eontempora.nea. 

Não occulto a impressão, de que dei noticia a alg·uns honrados collegas 
com que confabulei, sobre a especie, que o caso novo de Sers-ipe determinou 
no meu espirita. Afigura-se-me que, no ponto de vista polit1co e na excelsa 
accepção do vocabulo, esse mais recente acontecimento apresenta sympto-
mas mais graves do que apresentou o caso de lVIatto Grosso. 

Não me esqueci ainda da dolorosa repercussão que teve no espirita 
generoso e pacifico de todos os nossos concidadãos e da unanimidade do 
Congresso Nacional, o horroroso desfecho, que foi esse quinto acto da 
tragedia de Coxipó. . 

Mas essa face sangrenta daquella tristissima jornada não me parece que 
possa valer por uma contradicta á asserção que venho formulando. O caso 
de Sergipe, parece-me, tem uma significação politica, pelos symptomas de 
que se revestiu, pelos antecedentes que o geraram, pela situação que 
creou, pela insinuação de força e de tristíssima comedia (apoiados), que 
trouxe ao desdobramento da actividade constitu"Cional na Republica. pre-
sidencial effeitos bem ma.is deplora veis do que o doloroso episodio de Matto 
Grosso . • , 

VozEs. - Perfeitamente. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Neste, a opinião profundamente conturbada em 

um dos mais vastos Estados da Federação Brazileira, depois de haver 
terçado todas as armas pacificas que a actividade partida.ria proporciona a 
quantos nella. militam, entenderam - não nos cabe, menos me cabe dizel-o, 

VOL. IV 



210 -

bem ou mal, são essas interpretações políticas que só'' o historiador, a pos-
teridade vem devidamente classificar de vez - entenderam tomar armas 
contra a situação le"'alm.ente constituída. · · 

Houve um pro&;:do, um largo movimento de opinião; houve luta de 
parte a parte; o chefe de um e outro ª&'rupamento partida.rio sentiram-se 
apoiados em grande numero de nossos cidadãos, mais ou menos interessa-
dos naquellas rudes pelejas nessa longínqua porção do territorio bra.zileiro. 

Não occulto tão pouco essa outra impressão, acaso injusta - mas · 
porque não dizel-a.? que me está, ha. muito ouço, na consciencia, a suggeril·-
llle, a lhe querer fazer crer que nos outros, os representantes no Congresso 
Federal, na actual legislatura., phase da verificação de poderes, na poderosa 
organização política, conheciaa na historia comtempora.nea do Brasil sob a 
denominação de - colliga.ção, não deixamos de deitar ma.is alguma par-
cella de vigor á sanha com que se atiravam contra os poderes constituídos 
a.quelles que della divergiam. 

Foi a repercussão da verificação de poderes em ~fatto Grosso tragica, e 
em Sergipe comica. 

Mas afigura-se-me que o Sr. Presidente da Republica declinou de uma 
sua attribuição priva.tiva, deslisou por um exa.ggerado escrupulo· da larga 
estrada do presidencialismo, illuminada pelo exemplo formidavel e immor-
tal de Floria.no Peixoto, vindo ao Congresso Nacional pedir-lhe que lhe diga 
o que deve fazer em um caso, como é esse da manutenção da ordem em um 
dos departamentos da Federação Brazileira. 

E afigura-se-me que a conclusão do parecer tem alguma cousa de moção 
parlamentar. . 

O SR. BEZERRIL FoNTENELLE. - E ' toda parlamentar. 
O SR. BARBOSA LIMA. - E' como se dissesse : a Gamara, tomando 

conhecimento dos fa.ctos 1 excepcionaes que occorreram em Sergipe, confia 
no Presidente da Republica e passa á ordem do dia, discutindo a Caixa de 
Conversão. 

U!II SR. DEPUTADO. - Não está no parecer, mas é isso mesmo. 
O SR. BARBOSA LI1114 . - Tenho certeza de que o não são tampouco os 

signata.rios do voto da mq.ioria da Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça, e que nem esse foi o seu intuito; mas, como quer que da leitura 
desse parecer, da reda.cção da sua conclusão, se possa deprehender que o 
nosso voto significa uma transacção, uma condescendencia tacita, uma 
a.cquiescencia. implícita, com um regímen político de cuja existencia não 
estou convencido, julguei do meu dever, Sr. Presidente, accentuar o meu 
voto. 

O chefe do Estado nfio tem, em casos a.nalogos, de recorrer ao chapéo 
de sol do Congresso Nacional ; tem de agir intervindo para n. manulenção 
da autoridade constituidq.. 

O SR. FRANCISCO BERNARDIN"O. - Mas o Pre:sidente da Republica agiu. 
O Sn. BARBOSA Lll\IA. - Que nos vem pedir mais? 
O SR. FRANcrsco BeRNARDINO. - Traz o facto ao conhecimento do 

Congresso. 
O SR. BARBOSA LIMA, - Para que? 
O SR. JoÃo Luiz ALVES. - Para aguardar providencias. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Diz a mensagem quaes podem ser? 
O SR. JoÃo Luiz ALvEs. - Nenhumas, como digo no parecer. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Então archive-se, foi a decisão do Senado 

(apartes) ou appellemos para aquella lherapeutica menos perigosa do 
appello á justiça. federal. 
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E aproposito, Sr. PI'.esidente, poderia V. Ex. me dar noticias si já está 
sendo formada a culpa dos r esponsaveis pela tragedia de Coxipó? 

O SR. CARLos GARCL.\. . - Apoiado . 
O SR. BARBOSA LIMA. - Poderia me informar si a opnnao publica, 

legitimamente conturbada no nosso paiz, tem, já póde ter elementos que a 
tranquilizem na rectidão de sua consciencia, no sentido de que a justiça 
federal, por seu orgão competente em Matto Grosso, tenha já iniciado, e j á 
não é sem tempo, processo-crime contra os responsaveis pela tragedia de 
Matto Grosso? · 

O SR. PEDRO iVIoAcYR dá um aparte. 
O SR. JoÃo Luiz ALvEs. - Eu não sou orgão da justiça publica nem 

poder judiciario. 
O Sn. CARLOS PEIXOTO. - A cada um a responsabilidade do que lhe 

toca. A Camara cumpriu com o seu dever, não sei si os outros cumprl.l'ão. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Eu não interpellei o meu honrado collega. 

Apenas procurei debruçar-me sobre esse scenario que nos desvendou o 
voto vencedor do honrado Deputado por Minas, no caso de i\llatto Grosso , 
e ver até onde elle coincidia com a necessaria realidade de providencias 
tomadas, capazes de castigar os responsaveis pela trag·edia de Coxipó, ou 
si viria a ser o que no espirito do honrado Deputado não podia ser mais 
uma manifestação de elasticidade do regimen presidencial, para gaudio de 
quantos revisionistas que categoricamente affITmam que nesta machina, 
que é a Constituição de 24 de Fevereiro, não ha valvulas capazes de evitar 
explosões, como a que se deu no caso de i\llatto Grosso. 

O SR. PEDRO iVIoACTR. - Com uma reincideucia r ecente. 
O Sn. BARBOSA L IMA. - Eu não quizera que se tirasse contra o Estatuto 

de 24 de Fevereiro esta conclusão. . 
Eu imagiI1ava que nesse arsenal armas mais' efficazes se podiam en-

contrar para a dolorosa hypothese de i\llatto Grosso ; não n'o quizeram 
assim os eminentes Deputados, membros da Commissão de Constituição e 
Justiça, cujo voto a Camara, sagrou por uma formidavel maioria, no mesmo 
passo em que assentava este ramo do Congresso Nacional que ao Poder 
Judiciario, armada da tradiccional vara da magistratura desarmada, podia, 
entretanto, abrir o processo regular, de que nos deu noticia, que aqui nos 
descreveu, em um discurso que a Camara terá no momento actual presente 
ao seu espirito, o ardoroso vexillario da revisão, o talentoso Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, o Sr. Peru'.º Moacyr. 

Nem esse, tumultuario, nem nenhum outro, é uma solução parlamentar 
que Yale por um bluff, é uma sonegação das providencias constitucionaes, 
é uma quitação que se dá aos vencedores de Coxipó, é urna affirmação 
categorica e deploravel da doutrina dos factos consumados, - affirmação 
de que deve, neste momento, se estar lembrando, com muito desanimo, o 
nosso ardoroso collega, de quem se diz que foi o Deus ex-machina no caso 
recente de Sergipe. 

Ah! Si os factos se tivessem passado em Aracajtí., sublimados com a 
nota rubra do epilogo tragico de Coxipó, e para a cadeira, ainda tinta do 
sangue do seu antecessor, subisse um dos vice-governadores, legalmente 
eleitos, a legitimidade dessa successão o teria assentado de pedra e cal.na 
cathedra presidencial de Sergipe, e estariamos agora dizendo : o Poder 
Judiciario inaugurará o summario crime contra aquelles que depuzeram as 
autoridades legalmente constituídas em Sergipe! (lllfziito bem.) 

A Camara, Sr. Presidente, faz doutrina politica, assenta precedentes, 
que procura coser , segunda uma certa linha ele coherencia, que vall1am por 
interpretações authenticas da Constituição, no desdobramento indispensavel 
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que a sua exegese está, todos os dias, a nos impor, como o faz na vida de 
todos os povos que teem Constituição analoga a do Brazil. 

Mas, si o não faz!... _ 
Eu não ç!uvido do talento, do alto descortino politico, da nobre altivez, 

dos excelsos sentimentos de humanidade que animam os pronunciamentos 
parlamentares do meu eminente collega, Deputado por Minas Geraes, 
relator do parecer; não duvido que S. Ex. me mostre com a maior facili-
dade como desses diversos casos, os dous actuaes e como se diz na lin-
gua()'em da algebrica, ·os N potenciaes se podem coser em um posponto 
visi~el de intangivel coherencia parlamentar valendo por uma doutrinação 
que affirma a eterna rigidez, a capacidade innegavel do Estatuto de 24 
de Fevereiro, e de ampla satisfação a todos quantos acreditam que não 
chegou ainda a hora da victoria do revisionismo. 

Vê, V. Ex., Sr. Presidente, que a minha divergencia accentua-se por 
tanto de dous pontos de vista; primeiro, do pronunciamento da Camara, e 
eu não sei si possa desde já conjecturar que essa divergencia houvesse de 
se pronunciar ainda ruais de um terceiro ponto de vista, pois que não sei 
qual possa ser o voto elo Senado hrazileiro. -

E' hem possível que aquelle ramo do Congresso Nacional, como no 
caso de Matto Grosso, apresente solução hem diversa daquella que a 
Commissão de Constituição e Justiça aconselha á Camara dos Deputados . 

Mas, deixando ele lado essa conjectura, volto a explicação qu('l estava 
dando; primeiro, divirjo elo ponto de vista ela attitude em que, parece nos 
podemo'> collocar nós outros, membros deste ramo do poder legislativo: 
em segundo, como dei claramente a ver no começo da minha oração, 
divirjo da attitude adaptada pelo Sr. Presidente da Republica. 

Em relação a nós outros, quizera que votassernos alguma cousa que 
por fórma alguma pudesse ter a physionomia suspeita ele uma manifestação 
ae preclilecções que apomtam pelo parlamentarismo, ou de tal ou qual 
desgosto para com o p~·e sidencialismo, na severa rigidez que o carac-
terisa. 

O SR. Jo,\.o LUIZ ALv:p:s. - Peço a palavra. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Tão pouco me satisfaz a conducta do chefe do 

Poder Executivo, da entidade que encarna a expressão - Governo - do 
art. 6. 0 • 

Eu o quizera ver, sem um 'minuto de hesitação, mantendo energica-
mente a ordem constitucional e legal no Estado de Sergipe, e vindo aqui 
pedil' a unica ·cousa que podemos dar o - estado de sitio, si, porventura 
(e bem melhor, por que não dizer, fora que assim fosse) algum movimento 
energico de opiniões agitasse, em corrente respeitavel, a população entor-
pecida e lethargica do Estado autonomo de Sergipe, dando a crer que alli 
ha duas grandes facções da população que se batem _cada uma pelo seu 
respectivo ideal politico. 

Nesse caso, perturb<t,da materialmente a ordem publica, verificada a 
impotencia dos processosi ordinarios da legislação commum, a suspensão 
das garantias constituciónaes, para a reposição do Governador, só podia 
ser decretada por nós outros, urna vez que aqui estamos ·reunidos, funccio-
nando na sessão ordinaria da legislatura a que pertencemos. 

Si assim não é, si assim não se faz necessario, ao Chefe do Estado 
cabe ... 

O SR. JoÃo LUIZ ALvEs. - E' o que a Commissão demonstrou em seu 
parecer. · 

O SR. BARBOSA LTh~ . - -. . . manter a ordem, reintegrar o Chefe do 
Estado, o Chefe do Estaqo que cahiu em deliquio, que tombou de cadeira 
a um simples aceno ela força que organizara e que, ainda quando apoiado 
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pela presença de um batalhão federal, se encontra em deploravel estado, 
deante de cousas tristissimas. Verificou-se que uma phase dos nossos 
costumes politicos sé encontra tão pouco irmanada com a opinião activa do 
seu Estado que precisa ser encanada, como se fosse um membro que se 
fracturou, com talas pa_ra ser devidamente, officialmente reposto, amarrado 
e collocado na cadeira que officialmente elle occupa. Mas , ainda que assim, 
porventura, seja, si não é o estado de sitio que o Executivo nos pede, já 
devia estar reposto o Chefe do Estado. 

Si não está reposto o Executivo pela falta do estado de sitio, este é que 
se devia pedir francamente, e, neste caso, devemos dar. Em caso algum eu 
quizera que nós o dessemas; de maneira nenhuma. 

A Camara, tendo conhecimento dos factos que se passaram em Sergipe, 
confia que o gabinete, perdão, confia que o Ministerio, perdão, confia que 
a situação inaugurada pelo eminente presidente do conselho, que o Pre-
sidente da Republica saberá manter a ordem, e passará á ordem do dia. 

Passo a aguarelar, Sr. Presidente, as brilhantes considerações com que 
o honrado relator naturalmente evidenciará que nós estamos na plenitude 
das excellencias elo reg·imen presidencial, sem a minima possibilidade do 
menor cleslise para as praticas parlamentares, que caracterizam estes factos 
politicos, conhecidos na historia contemporanea sob a denominação de 
moções de confiança, derrubadas de ministerio e super-excellencia do par-
lamentarismo. 

Sento-me. (JJfuito bem; muito bem. O orador é muito cumprimentado.) 

O Sr. João Luiz Alves . - Serei breve, Sr. Presidente, porque a 
propria urgencia por mim requerida exige essa brevidade. 

Serei breve, mesmo porque os pontos de contacto entre a opinião da 
Commissão e a do eminente parlamentar Sr. Barbosa Lima sãõ em muito 
maior numero e de ordem mais subs tancial no debate do que os pontos ele 
divergencia. 

O nobre Deputado começou, Sr. Presidente, salientando a profunda 
diversidade no ponto d.e vista político, tomando a accepção na sua mais 
elevada significação entre o caso d.e Matto Grosso e o ca50 d.e Sergipe. 

Um - S. Ex. o disse e já o dissera eu - teve um epilogo tragico; o 
outro - S. Ex. disse - é um caso verdadeiramente comico . Um foi pro-
ducto de uma revolução popular, depois da luta pacifica nas urnas, de dous 
partidos que se clegfadiavarn naquelle Estado; o outro é o producto da sub: 
levação ele uma parte da· força policial do Estado, sem ideal político d.e 
especie alguma e sem repercussão nas massas pop\Üares, que não se mo-

· veram. 
O SR. BARBOSA LIMA. - Mas ambos cüminosos. 
O SR. JoÃo Luiz ALVES. - Ambos criminosos. 
Um resolveu-se infelizmente pela morte do presidente eleito, succe-

dendo-lhe no governo o vice-presidente, successor constitucional, autori-
dade legitima para assumir o governo em falta do presidente eleito; o outro 
resolveu-se pela successão no governo de um cidadão que, na minha opi-
nião individual, não podia assumir o governo. 

E assume esse cidadão o governo, no mesmo momento em que o presi-
dente e o vice-presidente legi timas declaravam que as suas renuncias fo-
ram extorquidas e que elles estão promptos a reassumir os seus cargos. 

Em um caso, a autoridade do presidente clesappareceu pela morte, suc-
cedendo-lhe o vice-presidente, chamado pela Constituição ao governo ; no 
outro a autoridade legitima ahi está pedindo ao poder federal que a ampare 
na reintegração d.o exercício de suas funcções. 

Ha no caso de Sergipe, disse o nobre Deputado, um crime. 
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Sim, ha o crime de sublevação da força publica contra o presidente elo 
Estado, e esse crime deveria ser punido pelos meios normaes da justiça or-
dinaria. 

·O que cumpria, porém, á Camara fazer deante da mensagem que nos 
enviou o S1\ Presidente da Republica? · 

Concorda commigo, concorda com a Commissão de Legislação e Jus -
tiça o nobre Deputado, eminente constitucionalista, o Sr. Barbosa Lima, 
quando affirma que nenhuma providencia, a não ser o estado de siLio, po-
deria a Camara decretar, no sentido ela reintegração ou reposição do pre-
sidente e vice-presidente de Sergipe, por isso que essa reintegração ou re~ 
posição é acto de attribuição do Poder Executivo no cump1·iiuento do dever 
que lhe impõe o art. 6. 0 , s 3.0 • da Constituição da Republica. 

Foi por isto, Sr. Presidente, que a Commissão de Constituição Legislação 
e Justiça, no seu parecer disse : 

" O cumprimento pelo Poder Execu,tivo do dever imposto pelo art. 6. 0
, 

~ 3. 0 , da Constituição não depende de acto do Congresso Nacional, sendo_ 
certo que, sem elle e com razão, iniciou o Governo Federal a prestação de 
auxilio ao presidente de Serg·ipe. A continuação desses auxilios igualmente 
não precisa ser autorizada pelo Poder Legislativo, pois que o presidente 
deposto só pede, para reassumir o seu cargo, que a União lhe asseg·ure a 
força indispensavel para que, no exercício delle, possa manter a sua auto-
ridade, a ordem e a tranquillidade publicas. 

Deixa, por isso, de propor, a Commissão um projecto da lei autorizando 
a reposição dos Srs. Guilherme Campos e Pelino Nobre nos seus cargos, 
porque a competencia para a pratica de tal acto pelo Poder Executivo está 
exarado no art. 6. 0

, ~ 3. 0 da Constituição. 
Em seguida, declara a Commissão que nào propõe o estado de sitio, 

unica medida que ella poderia votar como projecto de lei, porque " no mo-
mento não se lhe afigura hecessaria essa medida ". · 

Não se lhe afigura nepessaria, e accrescento agora, nem foi suggerida 
como no caso de Matto Grosso, nem pedida pelo Poder Executivo. 

O SR. ELYSEU GUILHERME. - Ser.ia medida perigosa nas mãos do actual 
governador deposto. 

O SR. Jo.~o LurzALVES. -Estamos de accôrdo eu e o nobre Deputado em 
que á Camara falta competencia para decretar uma autorização ao Poder 
Executivo, para usar de t,i.ma attribuição que a Constituição lhe confere. 

Que cumpria fazer? 1\. mensagem do Sr. Presidente da Republica, diz : 
Aguardo as provideneias que forem julgadas necessarias para manter o re-
gular funccionamento do regimen republicano. 

Mandar archivar a mensagem, sem que a Camara manifestasse de ma-
neira inequivoca o seu modo de pensar a respeito do assumpto, poderia 
servir de pretexto para que nenhuma acção alli houvesse .... . 

O ·Sil. FP.ANcrsco BERNARDINO. - Então o Presidenle da Republica pre-
cisa de pretexto!?? 

O SR. Joio Lmz ALv.i;:s. - V . Ex. não interprete mal as minhas pala-
vras. Poderia servir de pretexto para que nenhuma acção alli houvesse, 
tanto mais quando essa acção es tá suspensa, desde que o Sr. Loureiro Ta-
vares communicou que alifsumira o exercício do cargo de presidente. · 

Assim a Commissão propoz que a Camara, ' por uma conclusão inequí-
voca do parecer, manifestasse sua opinião de que reconhece ter havido de-
posição no caso de Sergipe. · 

E' como uma prova da reciproca deferencia que deve existir entre os 
poderes ; propõe, como nq caso de Matto Grosso, uma conclusão semelhante 
à que a Camara approv0',11, sem que se levantasse então a eiva de parla-

/ 



mentarismo, isto é, que se 'commu:nique a sua resolução ao Poder Execu-
tivo. 

O SR. PEDRO MoAcYn. - No caso de Matto Grosso ,a Camara indicou 
um meio éoncreto, que era a competencia da justiça federal. 

O Sn. JoÃo Luiz ALVES . - Aqui indicamos tambem um meio concreto : 
a competencia do Poder Executivo. 

O Sn. PEDRO MoACYR. - A Commissão refere-se a isto no historico que . 
faz da quesLão. 

O SR. ·JoÃo Luiz ALVES. - Na conclusão. 
O SR. PEDRO MoACYR. - Na conclusão diz que confia que o Poder Exe-

cutivo agirá. 
O Sn. Jo.\.o LUIZ .AI.vEs. - Agirá no exercício da attribuição que lhe 

wmp~e. · 
A Commissão não podia mandar· ou prescrever que o Presidente da Re-

publica execute um determinado acto senão por um projecto de lei. Ora, 
como acabo de demonstrar, não cabe ·no caso um projecto de lei. Que faz , 
a Commissão ? Propõe que se manifeste ao Presidente da Republica que a 
opinião da Camara é que ha um caso de deposição e que não vota providen-
cia alguma porque elle está autorizado pelo art. 6. 0 , § 3. 0 , da Constituição 
a repor o presidente do Estado, confiando que assim se fará. 

Onde está nisso o parlamentarismo? Póde ser que sejam muito erradas 
as minhas noções do que seja parlamentarismo e acredito q~e, por me ter 
bacharelado na aurora de 15 de novembro, esqueci a parte do direito consti-
tucional relativa aos regimens parlamentares . . 

E' portanto, ousadia de minha parte dizer que só ha regímen parlamen-
tar quando os gabinetes são formados pela maioria parlamentar ... 

O SR. GALEÃO CARVALHAL. - E quando as Camaras pódem ser dissol-
vidas. 

O SR. JoÃo LUIZ ALVES. - Sim. E' isso. O projecto de lei, como acabei 
ele dizer, não cabia na especie. 

Eu poderia recordar á Camara a quantidade de actos que, com o nome 
de moção, teem aqui sido votados; lembrarei simplesmente ague foi votada 
em apoio ao marechal Floriano P'eixoto. (Apoiados; apartes. Soam os tym-
panos.) 

Pondo de parte, Sr. Presidente, o ponto de dissídio que existe entre a 
Commissão de Constituição e Justiça e o Sr. Barbosa Lima e accentüo que 
esse ponto unico' ele dissídio é na conclusão, por lhe parecer que ha uma re-
miniscencia do regímen parlamentar, desde que S. hx. pensa, como a Com-
missão, que ao Executivo incumbe agir sem autorização elo Congresso, peço 
licença para responder ao aparte do illustre Deputado pelo Estado do Rio o 
Sr. Fróes da Cruz. 

Disse S. Ex. : e si Assembléa daquelle Esta.do acceitar a renuncia? 
Eu poderia dizer que isto é uma hypothese que S. Ex. formula e que não 

chegou ao conhecimento ela Camara e que não podemos tomar agora em 
consideração. 

O SR. FRÓES DA Cnuz . - Perdão; chegou ainda hontem. 
O Sn. JoÃo Luiz ALvEs. - Mas não fujo á difficuldade. 
Si considero deposto o presidente do ~stado e si a convocação daquella 

assembléa foi feita por uma autoridade illegitima, ella não póde delilierar. 
UM SR. DEPUTADO. - V. Ex. acha illegitima? 
O SR. JoÃo LUIZ ALVES. - Si o Sr. Loureiro Tavares não é presidente 

legitimo, a convocação por ella feita é illegal e tal assembléa não póde de-
liberar. (Apoiados. Trocam-se muitos ·apartes. Soam os tympanos.) 
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Sr. Presidente, peço aos meus nobres collegas que se dignem de pres-
tar-me um pouco de attenção, não tanto pelo merilo de minhas palavras 
(não apoiados), mas pela gTavidade que o assumpto comporta e pela neces-
sidade que tenho de ser breve. · 

Sr. Presidente, o parecer deixa entrever ainda duas <r,:!-estões relativas 
á nullidade do exercicio desse presidente, o Sr. Loureiro fa vares : sobre a 
extincção do mandato legislativo da assembléa e sobre a successão do Sr. 
Loureiro Tavares como presidente interino da Relação. 

Penso que a assembléa só perderá o seu mand~to depois da reunião da 
nova assembléa e da primeira sessão para o reconhecimento dos poderes, 
sob pena de se chegar á. conclusão da incxistencia, durante certo pcriodo, 
de um dos poderes publicos. (Apoiados.) 

Assim, pois, a successão, para que fosse legal, mesmo quando are-
nuncia fosse valida, devia ser do presidcnLe da assembléa. Quando assim 
não fosse, não é qualquer desembargador que, sob o fundamento de não ter 
acceitado o cargo o presidente da Relação, pódeassumir o governo. A Cons-
tituição dá esta funcção taxativamente a quem exerce de modo definitivo 
o cargo de presidente da Relação. TambP-m assim e como na Cons tiLuição 
Federal, que estabelece que subsLiLuirão o presidente da Republica . rº, o 
vice-presidente; 2°, o vice-presidente do Senado; 3°, o presidente da Ca-
mara: 4°, o presidente do Supremo Tribunal Federal; o que quer dizer que 
do vice-presidente do Senado a successão não passar ao seu substituto na-
quella Casa, mas ao presidente da Camara, deste ao presidente do Supremo 
Tribunal e não aos seus substitutos nesta Camara. . 

Tambem, em Sergipe, prescrevendo a ConsLituição a ordem da substi-
tuição, o desembar13"ador Loureiro não podia assumir o g·overno sob o pre-
texto de que o presidente daRelação não quizera assumil-o. 

Devo agora, Sr. Presidente, pn.ra resalvar a minha responsabilidade na 
interpretação do art. 6. 0 , ~ 3. 0 da ConstiLuição, dizer que entendo que é 
funcção da competencia Cí'o Poder Executivo intervir nos Estados por solici-
tação dos respectivos poderes locaes, para manter a ordem e a tranquilli-
dade pul)licas, sem necessidade de autorização do Poder Legislativo para 
praticar tal acto. 

Penso, porém, e devo accentuar esta minha opinião, que, dada a inter-
venção em um determinado Estado, como acto de competencia do Poder 
Executivo, pode o Congresso Nacional, si se achar reunido, entender que 
essa intervenção é inconv~niente, e decretar a sua cessação . 

Este é o meu modo de pensar. 
O Sn. FRANCISCO BERNAilDINO . - · Está approvando o procedimento do 

Presidente ela Republica. 
O Su. JoÃo Lurz ALvEs. - Eu não reprovei em primeiro logar; po.r -

tanto, não estou tambem ~pprovando agora, porque o que estou dizendo é 
que, si a intervenção se dá e o Congresso julga necessario fazel-a cessar, 
pode votar uma lei nesse senLido, submettendo-aásaneçit.o mas, emquanto 
o Congresso não se manif~sta, a intervenção está autorizada ao Poder Exe-
cutivo, este exerce funcçõ es e cumpre o dever que está prescripto no art. 6", 
§ 3. 0 , da Constituição. 

Sr. Presidente, confio em que, cleante da manifestação desta Carnara, 
o representante supremo do Poder Exêcutivo Federal continuará a exercer a 
sua acção naquelle Estadq, no senLido da reposição das autoridades violen-
tamente depostas, de man~h·a que assim se dê fim ao processo das elepos.i-
ções e fiquem convencidos os autores ele taes movimenLos de que o Execu-
tivo está armado pela Constituição das faculdades necessarias, para manter 
a ordem e as autoridades legitimas, e que o Cons-resso Nacional, manifes-
tando, como o faz neste caso politico, a sua oprnião, não approva, não 
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sancciona, nãp subscreve semelhante processo de mudança de poder. (Muito 
bem ; muito bem.) 

O Sr. Francisco Bernardino (1). - Sr. Presidente, não esperava de 
modo nenhum que fosse submettido presentemente ao conhecimento da Ga-
mara a solução do caso de Sergipe, e ainda menos conhecia o sentido do 
parecer da illustrada Commissão. Acompanhando, porém, o debate, tomei 
a liberdade de dar alguns apartes e é es ta a razão que determinou que eu 
viesse tambem enunciar o meu juizo a respeito. 

Sr. Presidente, noto que ha alguma difficuldade octualmente em se enun-
ciár na Camara, de longe siquer, alguma proposição no sentido de sustentai· 
e defender os actos do Poder Executivo. 

Ha como que uma coacção, parece que não é de bom gosto ir ao encon-
tro do· procedimento e dos actos do Poder Executivo. . 

Mas, Sr. Presidente, entendo que é dever do representante da Nação 
enunciar o seu juízo com toda a franqueza, exal tando o procedimento di-
gno e correcto do cidadão qt1e se acha á frente dos destinos nacionaes e 
que, nem um só dia, nem uma só hora, fraquejou no cumprimento de seus 
deveres. 

Ou estivesse em duvida a segurança da sua pessoa, a firmeza da sua 
propria autoridade ou estivesse cm perigo essa autoridade estadual, nas • 
longinquas paragens de Matto Grosso, ou em um outro Esladomais proximo, 
vimos que S . Ex., sem hesitação, obedecendo á sua índole de conservador, 
cumprindo fielmente as prescripções da Constituição agiu prompta e effi-
cazmente no senlido de manter a ordem constituída. 

A sua decisão no caso de Matto Grosso nunca será assás louvada; elle 
veiu communicar os factos ao Congresso,__dizer que o que elle faria, na au-
sencia do Poder Legislativo, seria a decretação do estado de sitio e a no-
meação de um interventor. 

Mas como agiu o Congresso? 
Por um voto solemne, numeroso, repelliu quer a intervenção, quer a de-

cretação do estado de sitio. 
Eis que após o caso de Matto Grosso, surge outro caso, triste e Jamen-

tavel prenuncio da anarchia que lavra nos espiritos. 
O Presidente apressou-se em trazer o novo caso ao conhecimento do 

Congresso, para que elle, em sua sabedoria, deliberasse, como en tendesse. 
Sr. Presidente, quando a Constituição se refere, no art. 6. 0 , á intervenção, 

não a attribue exclusivamente ao Poder Executivo, mas, refere-se ao Go-
verno Federal. 

E a simples prudencia politica aconselha que num caso em que está in-
teressada a existencia de todos os poderes publicas, tanto do Poder Execu-
tivo como do Poder Le~islativo, em um caso em que está interessada a or-
dem constitucional a firmeza da Constituição, a simples p1·udencia acon-
sellm que em um caso destes, o Poder Executivo se dirija ao Congresso Na-
cional para lhe ouvir a palavra, para lhe solicitar providencias ou aguardar 
as que o Congresso, em sua sabedoria, tenha assenlado suggcrir . 

O Sn. GERMA ... "IOBAss:LócrmR. - Dá um aparte. 
O SR. FRANcrsco BEfu"IARDINO. - Já demonstrei que a Constituição re-

fere-se ao Governo Federal, ·e o Governo Federal t:mto é o Poder ExecutiYo 
como o Congresso Nacional. 

O Governo Federal é o conjuncto dos poderes que symholisam erepre-
scntam n. líniáo. 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador . 
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Eis o que é o Governo Federal. . 
Comprehende-se, portanto, Sr Presidente, CJ:lle cada·um dos poderes vae 

agindo de accôrdo com as suas attribuições peculiares . · 
O Presidente da Republica que é o Poder Executivo; que tem nas mãos 

todas os meios de acção, assim que surge um caso desta natureza, provi-
dencia immediatamente, levando tudo ao conhecimento do Congresso Na-
cional, para que este se associe com os largos e soberanos ll).eios de acção 
que lhe são reservados, isto é, já com a votação de creditos, já com a decre-
tação do estado de sitio, si assim julgar necessario. 

E que o Presidente da Republica andou muito bem, com toda a pruden-
cia e sabedoria, quem dá testemunho mais solemne é o meu illustre col-
lega, Deputado por Minas Geraes, quando disse que o Congresso Nacional, 
sabedor dos factos, em sua sabedoria e soberania podia fazer cessar a inter-
venção. Logo, o Poder Executivo andou bem a.visa.do quando trouxe os fac-
tos ao conhecimento do Cmigresso para elle se associar ás providencias da-
das, tomando conhecimento dn. situação. 

Ainda mais, Sr. Presidente, sendo o caso não simples mas extrema-
mente complicado, porque nós esta,mos em presença de uma renuncia, que 
uns dizem voluntaria e outros forçada, é preciso conhecer do alcance e do 
valor desta renuncia. 

Quem conhece o Poder Executivo, o Congresso Nacional ? 
Na complexidade do caso, não seria demais solicitar as luzes e a coope- · 

ração do Congresso. 
Sr. Presidente , o caso se me afigm·a debaixo de um outro aspecto mais 

grave do que se afig·urou á illustre Commissão. 
Que cumpre fazer presentemente em Sergipe? 
Senhores, o que se verifica em Sergipe é a violação do poder estadual; 

um presidente, um vice-presidente, coactos, refug·iados, que renunciam; 
uma assembléa le&"islatiya a reunir-se não installada, tentativas, se~undo 
increpam alguns, cta organização de uma falsa assembléa. E' a anarch1a dos 
poderes estaduaes, é a dissolução de todos os poderes . 

Que cumpre fazer ? :p.epor a quem não ha que repor ? Seria antes o caso 
da intervenção positiva, solemne e vigorosa do Poder Federal nomeando um 
interventor. 

O SR. AUGUSTO SAHl\IENTO. - De que não cogita a Constituição. 
O SR. FnANcrsco BE\lNARDINO. - A Constituição não póde deixar de co-

gitar do interventor des4e que cogita da intervenção, e, uma cousa não se 
comprehende sem a outrp.. 

Respondo ao nobre pepufado de modo frisante e irretorquivel : o art. 6.0 

considera o caso da inten-enção, ou seja ella solicitada pelos ·poderes lo-
caes, ou seja para manter a fórma. republica.na. 

Senhores , si a fórma,. republica.na deixou de exis tir, desappareceu. 
Como é que o Presidente da Republica, o Poder Executivo ou os poderes 

fe deraes hão de ir em soccorro de poderes que desappareceram ? 
Não podem, portanto, prestar auxílios a poderes que não existem. 
Elles desappareceram na anarclúa, no esphacelamento da fórma. repu-

blicana. 
O SR. ALBERTO SARNENTO. - Por emquanto a fórma republicana fede-

rativa não desappareceu. 
O SR. FRA.i'lcrsco BK\lNARDINO. - Estou demonstrando outra these. 
V. Ex. dis se que nãQ comprehende o interventor, porque a Constituição 

não obriga. Eu digo que a Constituição obriga essa figura do interventor e 
mostrei a sua razão de ser, porque não desappareceu o Podei· Federa l com 
o seu prestigio . (Ha apartes.) 

. Sr. Presidente, comq acab ei de dizer a V. E x., não tinb.:.i. cogitado do 
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caso; as considerações me vieram ao espírito no correr do debate . Mas foi 
es ta cogitação o bastante para que eu tivesse escrupulos e duvidas no meu 
espírito em r elação ás conclusões .do voto. da Commissã~. Prestando a home-
nagem que de~o sen;ipre aos talent?s _do illústre relator, que a?-miro m:iito, 
c a competencia da illustre Comnussao, peço no emtanto vema para diver-
gir das suas conclusõ,es. . _ . . . . 

Entendo, Sr. Presidente, que a Comm1ssao devia n· mais fundo, consi-
derar o caso em sua maxima gTavidade. Não é tão simples, não é tão facil 
1·epor um presidente e vice-presidente que se anniquilararn, presidente e 
vice-presidente que renünciaram, que são hoje sombras de autoridade antes 
que autoridades. 

O SR. CASTRO PrNTO. - Qual o ponto ele apoio para i·estam·ar a ordem 
em Serg·ipe? 

O SR . FnANcrsco BEnNAllDINO . - Eu já opinei : é a intervenção franca 
do poder federal substituindo no Estado aos poderes locaes, até que se possa 
recompor o poder local e ficar em condições de continuar a dirigir os inte-
resses e os destinos do nobre Estado de Sergipe. 

8 1' . Presidente, para sahir do caso concreto, no momento não me é dado 
enlrar em outra ordem de considerações, afim de· mostrar que a Consti-
tuição Federal, a não haver necessidade de revisão, precisa de ser comple-
tada com a adopção de leis orgauicas que tendam a desenvolver a ordem 
constitucional. , 

Tendo, pois, justificado o meu voto, concluo pedindo a Deus que illu-
mine os legisladores do paiz, afim de que saibam com sobranceria e felici-
dade vencer as difficnldades elo momento. (Muito bem, muito bem. O orador 
é cumprimentado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão. 

O Sr. Presidente. - Vae se votar a conclusão do parecer n. 62, 
ele 1906, da Commissão de Justiça, da qual já dei 

Encerramento noticia á Gamara. 

da discussão. O Sr. João Luiz Alves (pela ordem). - Sr. Pre-
sidente, requeiro a V. Ex. que consulte a Gamara si 
consente que a votação se faça p elo processo nominal. 

a Gamara approva o requerimento do Sr. João Luiz Alves. Consultada, 

O Sr. Presidente. - Vae se proceder á chamada. Os senhores que 
approvarem a conclusão do parecer dirão Sim; os que a rejeitarem respon-
derão Não. 

O Sr. Pedro l\loacyr (pela ordem). - Sr. Presidente, apenas duas 
palavras para significar até onde vae o alcance do voto que dentro em 
poucos minutos , em votação nominal, darei ao pa.recer elaborado pela 
illustre Commissão de Constituição e Justiça. _ . 

Esse parecer assenta em fundamentos com os quaes não es tou de 
accôrdo, mas a sua conclusão que não se concreta na indicação ou pres-
cripção de nenhumas providencias extrahiclas dos textos constitucionaes 
para o caso de Sergipe, e que se limita a confiar na acção já úúciada, segundo 
diz em outro logar o parecer, do Poder Executivo merece a minha obscura 
e humilde approvação . · 

Voto, pois, o parecer não pelos seus fundamentos, porém, pela sua con-
clusão por duas razões: r. 0 , porque a conclusão deste parecer é, como assi-
g·nalou ainda ha pouco um Deputado absolutamente insuspeito á doutrina 
presidencial, que congrega a maioria desta Casa, uma demonstração volun-
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taria ou involuntaria, implicita ou explicita, maior ou menor, de;terminada 
ou não, das idéas de revisão constitucional. A fórma parlamentar que 
adopta ... 

O SR. JoÃo Lurz ALVES. - Não apoiado. (Soam os tympanos.) 
O SR. PRESIDENTE. - Attenção ! · 
O SR. PEDRO MoACYR. - ..• as l)l'Oprias palavras usadas na conclusão do 

parecer são as palavras do estylo do reg·imen parlamentar. Basta que se 
mude a palavra - Presidente da Republica - pela palavra - gabinete, 
presidente, etc. - para · que se tenha em substancia, na conclusão ·desse 
parecer, a mesma orientação que presidia os trabalhos elo regimen parla-
m entar. 

A segunda razão pela qual darei o voto á conclusão do parecer é que 
elle opina pela continuação da intervençfw do Poder Executivo no caso ele 
Sergipe; e voto poe essa intervenção, de accôrdo com o meu voto no caso 
ele Matto Grosso, sejam quaes forem as divergencias apparentes ou externas 
que possam haver nos dous casos. 

Voto pela intervenção por esses dous fundamentos . 

O Sr. Menezes Doria (pela ordem). - Sr. Presidente, de accordo 
com o que acaba de dizer o illustre representante do Rio Grande, devo 
declarar · á V. Ex. e á Casa que voto pela conclusão do parecer, por dour; 
motivos: I. 0 , porque estou de accordo com o que disse o illustre relator; 
2. 0 , porque considero a mensagem do Presidente da Republica um pedido de 
approvação ou reprovação a seus actos, e a demonstração da Camara, neste . 
sentido, como uma moção de confiança a S. Ex. 

O Sr. Luiz Doming·ues (pela ordem .) - Sr. P1·esidente, quero deixar 
consignado o. meu voto

1 
ao parecer em discussão, de accordo com a minha 

declaração escripta. 
A Commissão concl~e pela incompetencia do Poder Legislativo para se 

pronunciar a respeito, sa,lvo o caso de se tornar necessaria a decretação do 
estado de sitio e ele estar funccionando o Congresso; o que equivale a dizei· 
llUC a Commissií.o, em ultima analyse, commette ao Poder Executivo a 
tarera, a missão, o dever constitucional de resolver com a sua responsabili-
dade o caso de Sergipe. 

E' nesta conformidade que voto pela conclusão do parecer. 

O Sr. Ilal'llOSa Ijima (pela ordem). - Valo contra a conclusão do 
parecer, Sr. Presidente .+·º, por causa de que me pareceu ser a suareclacção 
equivoca no sentido accentuado pelo honrado Deputado pelo Estado do Rio 
Gi·ande, que nestas conçlições vota ele modo opposto ao meu; 2. 0 , porque 
não entendo precisar o Sr. Presidente da Republica de autorização nossa 
para cumprir o seu dever, intervindo em Sergipe para repôr autoridades 
conslituidas ; 3. 0 , porque, si esta intervenção determinar uma .grave pertur-
bação de ordem maLerial, caracterizando a commoção intestina, cabe ao 
chefe do Estado trazer (> facto ao nosso conl1ccin1ento, e, nesta hypothese, 
não lhe negarei o estado de sitio. (Muito bem.) 

O Sr. Carlos Pei:1rnto Filho (pela ordem). - Sr. Presidente, já que 
V. Ex. permiLtiu uma i.J,iversão nos habitos desta Casa, aclmittindo dec1a-
rações previas de voto, peço licença para, em nome da immensa maioria de 
presidencialistas desta Cp.mara, i.Jlle commi.go pensam, deelarar que votamos 
pela conclusão do parecer, certo de que não ha, nessa conclusão, nada que 
se assemelhe a uma pralica do regímen parlamentar, felizmente extincto. 

Estamos certos de cnie, quaesquer que sejam as parecenças physicas, ª. 
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substancia diverge inteiramente, não ha nenhum parentesco entre esta con-
clusão e uma moção parlamentarista. 

Votamos neste sentido e com esta segura convicção. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. Presidente. - Vae·se procederá chamada. 
Os senhores que approvarem a conclusão elo parecer dirão - sim - e 

os que a rejeitarem dirão - não. 
Procedendo-se á votação nominal, respondem sim, isto é, approvam a 

conclusão do parecer os Srs. AUl'elio Amorim, Antonio Nogueira, Jorge de 
Moraes, Deoclecio de Campos, Justiniano Serpa, Antonio Bastos, Rogerio 
cJ.e Miranda, Cunha Machado, Luiz Domingues, Christino Cruz, Joaquim 
Cruz, Walclemiro Moreira, Sergio Saboya, Bezerril Fontcnelle, Graccho 
Cardoso, Gonçalo Souto, Alberto Maranhão, Juvenal Lamartine, Castro 
Pinto, AITonso Costa, Teixeira de Sá, Pereira de Lyra, Cornelio da Fon-
seca, Malaquias Gonçalves, Julio de Mello, Domins-os Gonçalves, Artbur 
Orlando, Apollinario Maranhão, Epaminondas Gracincto, Euzebio de Andrade, 
Arroxellas Galvão, Oliveira Valladão, Rodrigues Doria, Miguel Calmon, 
João Santos, Pedro Laao, Bernardo Jambeiro, Bulcão Vianna, Rocha Leal, 
Pinto Dantas, Augusto de Freitas, José lgnaGiO, Odalberto Pereira, Salvador 
Pires, Elpidio Mesquita, Rodrigues Saldanha, Leão Velloso, Garcia Pires, 
Torquato Moreira, Bernardo Horta, Graciano Neves, Figueiredo Rocha, 
Pedro de Carvalho, Bulhões Marcial, Sá Freire, Mayrink, Alciudo Guana-
bara, Balthazar Bernardino, Lobo Jurumenha, Fidelis Alves, Pereira Lima, 
Themistocles de Almeida, Rodrigues Peixoto, Teixeira Brandão, Barros 
Franco Junior, Francisco Botelho, Viriato Mascarenhas, Francisco Veiga, 
Bernardo Monteiro, Rodolpho Ferreira, Carlos Peixoto Filho, David Cam-
pista, JoséBonifacio, João Luiz de Campos, João Luiz Alves, Antero Botelho, 
Lamounier Godofredo, Bueno de Paiva, Francisco Bressane, Adalberto 
Ferraz, Carneiro de Rezende, Christiano Brazil, Mello Franco, Rodolpbo 
Paixão, Olegario Maciel, Nogueira, Manoel Fulgencio, Epaminondas Ottoni, 
Nogueira Jag·uaribe, Jesuíno Cardoso, Galeão Carvalhal, Alvaro de Carvalho, 
Paulino Carlos, Alberto Sarmento, Altino Arantes , Aldolpho Gordo, Rodolpho 
Miranda, Palmeira Ripper, Francisco Romeiro, Arnolpho Azevedo, Eduardo 
Socrates, Xavier de Almeida, Marcello Silva, Benedicto de Souza, Paes 
Barreto, Alenca1' Guimarães, Victor do Amaral, Menezes Doria, Paula 
Ramos, Elysen Guilherme, vVe:µcesláo Escobar, James Darcy, Antunes 
Maciel, Homero Baptista, Rivadavia Correia, Pedro Moacyr, Simões Lopes 
e Domingos Mascarenhas (u8). 

Respondem não os Srs. José Bezerra, Barbosa Lima, Francisco Bernar-
dino e Carlos Garcia (4). 

O Sr. Presidente. - Votaram pela conclusão do parecer 118 Srs. Depu-
tados e contra 4. 

Approvação do Vae-se proceder a verificação pela leitura da 
lista da chamada. 

parecer. 
O Sr. Carlos Garcia (Pela ordem} - Sr. Pre-

sidente, como V. Ex. ha de recordar-se eu votei contra a conclusao do parecer 
da Commissão de Constituição e Justiça sobre o caso de Matto Grosso, 
por entender que era incompleta e absolutamente inefficaz. 

No caso presente, julgo que a Camara está votando medida sem resul-
tado pratico absolutamente nenhum. 
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NOTA 

CASO DO RIO GRANDE DO SUL 

Indicação Antunes Maciel. 

Em 12 de Novembro é justificada pelo autor. Em 13, julgado 
objecto de deliberação, é remettido á Commissão depois de noramente 
szistentada pelo autor. 

Em21 de Maio de 1907 épziblicado o pm·ecer que é approrado em 
5 de Junho. 
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C~MARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO 

O Sr. Antunes Maciel (movimento de attençâo). - Sr. Presidente, 
sómente agora posso, por motivos que tive a honra de communicar â Mesa 

e que V. Ex. teve a bondade de communicar á Casa, -
Expediente. usar da palavra, que, em uma das sessões anteriores, 

pedira, para solicitar a attenção da Gamara, a inter-
venção do Congresso Nacional no lUo Grande do Sul, a .bem de alli estabe-
lecer o funccionamento regular do :regimen federativo, que não existe, nem 
existiu mmca. 

Não penso, Sr. Presidente, em trazer para as questões capitaes da expo-
sição, que vou fazer, idéas ou argumentos novos, porquanto a situação 
juriclica do Rio Grande do Sul, desde o periodô da organização dos Estados 
brasileiros, tem sido ohjecto de estudos constantes, de sabias pesquizas, jâ 
dos exegetas de nosso Direito Constitucional, já ela imprensa desta capital e 
dos Estados, já de corporações que se occupam exclusivamente com o culto 
sacerdotal do Direito, já desta mesma tribuna, onde vozes eloquentes teem 
constantemente, como ainda ha pouco o fez o illustre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul, Sr. Wenceslau Escobar, levantado a questão, que renovo, 
da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do regimen que tem gover-
nado o meu Estado. 

Comprehende- se que, em assumpto assim estudado, não é possivel 
fazer mais do que aquillo que pretendo fazer - apurar, dando-lhes actuali-
dade, os elementos até aqtú lucidamente explorados pelos que o teen.1 tra-
tado, coordenal-os e adaptal-os á prova e justificação das providencias que 
julgo necessarias, hoje, para estabelecimento definitivo no Estado que tenho 
a honra de representar, do mesmo regimen que impera em tod_os os outros 
Estados brazileiros. 

Pretendo demonstrar, justificando a proposta que terei a honra de 
suhmetter á consideração da Gamara, pretendo demonstrar que o Rio Grande 
de Sul tem uma Constituição incompatível com a Constituição Federal, e 
que, quando não tivesse as condições viciosas, c.ongenitas, que a fazem 
incorrer na censura do art. 63 da Constituição da União, por ella infringindo 
outras circumstancias, com o decurso do tempo occorridas a tornariam um 
codigo nullo e sem vigor, juridicamente fallando . 

Antes de proval-o, desde que requeiro a intervenção do Congresso 
Federal nos negocios do Rio Grande do Sul, devo naturalmente considerar 
uma preliminar, que é, não sómente constitucional, mas tambem regimental: 
a de mquerir si a minha proposta póde ser pela Mesa acceita; si ella, nos 
termos do Regimento, tem por objecto o exercício de uma attrihuição consti-
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tucional da Gamara ou do Congresso, como o nosso Regimento prescreve 
que tenha. 

A minha questão é toda juridica, Sr. P1·esidente; não venho provocar 
paixões, protligar erros; não necessito evocar enthusiasmos nem applausos 
a idéas ou factos emocionantes. Colloco-a na culminancia em que deve um 
parlamento tratar ~estões semelhantes· a esta, de tão flagrante gravidade, 
pois se trata de verificar si ha verdadeiramente um Estado, nesta Republica 

' Federativa, que não se subordina aos principios que a Nação decretou para 
todos os Estados. 

A primeira questão é, pois, a da cornpetencia da intervenção da Gamara 
·nos negocios do Rio Grande do Sul para estabelecer ali o jogo normal do 
regimen federativo . 

Tem a Gamara competencia para essa intervenção? 
Não posso absolutamente vir aqui discretear sobre cada uma das attri-

buições dos poderes publicos organicos da vida nacional, que teem, por um 
ou por outro modo, dos que determina a Constituição Federal, interferencia, 
por actos de caracter geral ou de caracter e eJl'eite particulares nos negocios 
peculiares, á esphera especial em que se expande a autonomia deixada aos 
Estados, cuja subordinação á soberania nacional aquelles poderes federacs 
manteem. 

Reduzo-me ao meu facto, ao caso que figuro, ao Rio Grande do Sul, 
e pergunto : tem a Gamara competencia para clelle tratar, tem a Gamara 
competencia para, usando de attribuições constitucionaes, organizal-o defi-
nitivamente, attentos os preceitos dos artj~·os 34, 35, 63 e segundo das 
disposições provisorias da Constituição da união? 

A competencia da Camara para intervir, estudar e providenciar por seus 
decretos sobre o funccionamento normal do regimen federativo nos Estados, 
tem sido plenamente reconhecida pelo Poder Executivo Federal e pela 
Gamara dos Deputados, emquanto, o Supremo Tribunal Federal, ao CJU:ªl 
espiritos aliás muito c'uitos e doutos pensavam que _pertencia a attribmção 
de decidir casos como o que figuro, tem declarado mais de uma vez que não 
lhe cabe tal missão de julgar a inconstitucionalidade das constituições 
estaduaes, como já em 1893 lembrava o illustre Deputado pelo Ceará e hoje 
pelo Pará, o Sr. Justini;mo Serpa, nesta mesma Gamara, em brilhante debate 
que evocarei depois, e nessa jurisprudencia tem perseverado. 

O Poder Legislativo, por seu lado, tem reconhecido nesta Gamara que 
lhe compete tomar conhecimento de todas as questões que interessem á 
ordem constitucional dos Estados, ao exercicio normal do regimen federa-
tivo em cada um delles. 

Quando, Sr. Presidente, em 3 de Novembro de 1891, o decreto clictatorial 
do marechal Deodoro <fissolveu o Congresso Nacional, rompendo os vinculos 
da federação brazileira, os Estados soffreram as naturaes consequencias de 
um abalo tão rude nas proprias bases da nação, então apenas organizada; e 
foi consequencia em todos ou quasi todos os Estados da União, menos no 
do Pará, parece-me, em todos ou quasi todos os Estados da União, uma 
conturbação geral da ordem legal ou a inversão completa da que elles então 
observavam, bem ou ~al decretada. O marechal Vice-Presidente da Republica 
em exercício, o Sr. Floriano Peixoto, convocando depois ele 23 de Novembro 
o Congresso Nacional para reatar os trabalhos antes interrompidos, declarou, 
na mensagem com que abriu as sessões do Cong-resso, em Dezembro daquelle 
anno, que os naturaes effeitos dos acontecimentos de 3 de Novembro em 
deante, tendo produzido uma subversão com_Pleta em quasi todos os Estados, 
era necessario prover de remedio a anarch1a que por toda a parte lavrava, 
e para isso entregava (LO Poder Legislativo a solução que se devia da1· a esta 
questão, esperanâo que elle, por sua competencia e á imitação do que em 
iguaes circumstancias tinham feito os poderes legislativos dos Estados Unidos 
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da America do 1Yorte, da Republica Argentina e da Suissa, proCJesse com o 
remedio a desordem geral que então reinara. 

Reconheceu, portanto, a competencia da Gamara, do Congresso para 
intervir nos Estados, para examinar a sua vida constitucional e, segundo o 
resultado das suas investigações, decretar medidas que viessem estabelecer 
em todos o regímen federativo, qual a Constituição da União o estabekce. 

Em consequencia deste reconhecimento, ou, antes, para dar-lhe o devido 
elfeito o então illustre membro desta Casa e um dos ma.is distinctos direc-
tores de sua grande maioria, o Sr. Aristides Lobo, propoz a nomeação de 
uma commissão especial que désse parecer sobre a situação actual dos 
estados e sobre as medidas legislativas attinentes á sua organização '" em 
sessão de 19 de Dezembro de 1891. 

Esta importantíssima. :proposta que submettia. de vez, todos os Estados 
a um inquerito ela Comnnssão que fosse nomeada pela Gamara elos Depu-
tados, sotfreu uma leve impugnação da parte ele um Deputado que julgava 
ser excedente da competencia da Gamara, o conhecimento de semelhante 
assumpto, pelo menos, na amplitude com que era proposto. 

Entretanto, devida.mente sustentada na discussão, foi approvada e 
reconhecida. a competencia. da Gamara, para tomar conhecimento da proposta 
que lhe era apresenta.ela.. · 

Era então presiden,te desta Casa o Sr. Dr. Bernardino de Campos, uma 
das gforias então da ex-província de S. Paulo, que não encontrou escrupulo, 
não viu embaraços constitucionaes ao recebimento da proposta pela Mesa, 
sob o mesmo Regimento aetual: e até, em consequencia da approvação da 
proposta pela Gamara, e não se tendo declarado nella o numei·o de membros 
que devia compor a Commissão, e quem a devia escolher, o Sr. ·Dr. Bernar-
dino de Campos tomou a iniciativa de ~ropor que elle a nomeasse, e que 
como a questão interessava a todos os Estados, propunha tambem que ella 
fo sse constituida com representantes de cada um delles. E assim foi decidido. 

Com plena approvação da Gamara foi organizada a Commissão com 
21 Srs. Deputados, representando os 20 Estados da União e o Districto 
Federal. 

A Com~ssão, em erudito, longo e bello parecer, firmou o principio da 
competencia da Gamara, para tomar conhecini.ento de toda a materia pro-
posta nas duas partes do requerimento do Sr. A. Lobo, tendo apenas diver-
f1:iclo dous illustres membros, um do Piauhy, cujo voto em separado consta 
elos Annaes; e outro de Matto Grosso, cujo voto não cousta . 

Eram membros desta Commissão tão solemnemente escolhida, e reco-
nheceram a competencia da Gamara para tomar conhecimento da vida intima 
dos Estados e remediar as irregularidades que nelles fossem encontradas, 
os seg·uintes senhores : Deputados Cesario Motta, presidente da Commissão 
e Deputado por S. Paulo; Felisbello Freire, 'relator, de Sergipe ; Moniz 
Freire, do Espírito Santo ; Dionysio Cerqueira, da Bahia; Marciano ele Mága-
lhães, do Paraná; Oiticica, de Al~~ôas ; Pedro Velho, do Rio Grande do 
Norte; Sá Andrade, da Parahyba; J~ina Ribeiro, d.o Pará: Casemiro Vieira 
Junior, do Maranhão; Urbano Marcondes, do Rio ele Janeiro; Pereira de 
Lyra, de Pernambuco; Lacerda Coutinho, ele Santa Catharina; Uchôa Rodri-
&ues , elo Amazonas; Aristides Ma.ia, de Minas Geraes; Victorino Monteiro, 
elo Rio Grande do Sul; João Lopes, do Ceará; Leopoldo de Bulhões, de 
Goyaz; e Thomaz Delfino, do Districto Federal. 

São, portanto, 18 Estados e o Dislricto Federal que affirmaram por seus 
representantes, e solemnernente reconheceram a competencia da Gamara 
para tomar conhecimento desta mesma materia que hoj e tenho a homa de 
submetter á sua consideração. 

Para abreviar, no escasso tempo que tenho, salto por outros reconheci-
mentos tão peremptorios como esse, proferidos em duCJidas constitucionaes 
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occorridas em varios Estados, para occupar-me de um relativo ao Rio 
Grande do Sul, em 1893, muito caracteristico. 

Havia, em 1892, expirado o prazo que a Constituição Federal dava aos 
Estados para se organizarem - de harmonia com os preceitos della. 

Em 1893, em Maio, já irradiava a guerra civil no Rio Grande do Sul, o 
Sr. Deputado Demetrio Ribeiro, propoz que a " Gamara se constituisse em 
Commissão Geral, para tratar dos negocios do Rio Grande do Sul, de sua 
pacificação e re~tabelecimento alli do regimen da Republica Federativa. 

Esta indicação foi approvada unanimemente pela Gamara, então presi-
dida pelo nosso collega e illustre Deputado pelo Ceará, o Sr. João Lopes. 

Reµnida a Gamara em commissão geral, depois de uma vacillante e fugi-
tiva duvida apresentada pelo chefe da maioria, o Sr. Glycerio, sobre a corn-
petencia da Gamara, que elle aliás não affirmava, nem negava, para conhecer 
do assumpto que lhe havia sido proposto; e depois de ter sido organizado 
um projecto para ser submettido á Gamara em sua sessão publica, com a 
declaração do Sr. Glycerio, de que o acceitava para base da mesma discus-
são; este projecto appareceu, apresentado pelo illustre Deputado então pelo 
Ceará e hoje pelo Pará, o Sr. Justinia:no Serpa. Os signataríos do projecto 
apresentado e a maioria da. Gamara. que o ac~eitou para base da discussão, 
significavam que reconheciam a competencia da Gamara para tra:tar do 
assumpto,_que lhe era proposto e que é o mesmo que ora submetto á consi-
deração de meus honrados collegas. 

O projecto formulado e sustentado pelo íllustre Deputado então pelo 
Ceará, largamente providenciando sobre o restabelecimento da ordem cons-
titucional no Rio Grande do Sul , era firmado pelos seguintes Srs. Deputados, 
cujos nomes peço licença para ler e prestar-lhes em representação dos que 
então muito soffriam nas chammas da guerra civil os nossos protestos de 
reconhecimento pelo muito que se esforçaram para levar a. paz e a ordem á 
familia rio-grandense. 1 

Este projecto, apre~entado em 19 de Maio tinha as seguintes e nota veis 
firmas : 

J. Serpa, Brasílio Santos, Annibal Falcão, Bellarmino Mendonça, V. 
Espirito Santo, C. de Albuquerque, A. Luz, B. do Nascimento, F. Simas, 
Paulo Arg_ollo, S. Pereira, Marcolino Moura, F . Solon, André Cavalcanti, 
Inclio do Brazil, Gonçalves Chaves, João Pinheil'o, João Luiz, O. Pinto, 
C. Rodrigues, Pacifico Mascarenhas, M. Fulgencio, Seabra, Fonseca Hermes, 
Epitacio_ Pessoa, J. Ourique, C. de Lemos, Sá Andrade, Retumba, M. Rodri-
gues, Zama, Lopes Chaves, L. Mlirat, A. Brandão, V. Pessoa, Viuhaes, J. de 
Allrnquerque, J. Breve\>, Manhães Barreto, Lourenço de Sá, Lopes Trovão, 
com restricções. ,. 

Teve· o projecto, q ,uando votado, mais as seguintes adhesões : Anfrisio 
Fialho, José Avelino, Miguel de Castro, Cartaxo, Rosa e Silva, Gonçalves 
Ferreira, Juvencio Agu,iar, Meira Vasconcellos, Bellarmino Carneiro, Augusto 
de Freitas, Milton, Prisco Paraíso, Manoel Caetano, Francisco Mattos, 
Novaes Mello, Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Jacob da Paixão, Matta 
.Machado, Lamounier, Domingos Rocha, Francisco Veiga, Domingos Pol'to, 
Benedicto Valladares, 1\'Iursa, Moreira ,da Silva, e Demetrio Ribeiro. " . 

Largamente discuFdo, Sr. Presidente, o projecto nesta Casa, o meu 
illustre collega, Sr. Hofllero Baptista , que o impugnou habilmente, não pôde 
deixar de reconhecer ci,ue o Congresso tinha competencia para a investigar e 
resolver o assumpto q ·,ue lhe era proposto; apenas disse S. Ex. : " contesto 
na actualidade este di~'eito, pol'que os fundamentos · em que se quer basear 
o seu exercido não existem; mas a competencia reconheço " - tendo, aliás, 
chegado a esta conclusião depois de um sincero e erudito estudo de todas as 
constituições que mais ou menos consagram o regímen federativo, adoptado 
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por nós dentro de certos limites ou modalidade diversa do acceito em outros 
povos. 

O primeiro projecto, o de 1891, cumpre-me dizel-o, tinha tido nesta Casa 
nos Srs. Felisbello Freire, Moniz Freire, Garcia Pires e outros, esforçados 
defensores; o segundo teve o eloquente Deputado do Ceará, o Sr. Serpa, 
commissionado para apresental-o, teve a voz arrebatadora do Sr. Epitacio 
Pessoa; e a palavra austera do Sr. Dr. Francisco Veiga, nosso venerando 
collega e de outros, que vieram trazer o concurso de seus talentos, de sua 
illustração e dedicação, em uma época em que não era sem perigos demons-
trar e reclamar justiça em favor do Rio Grande do Sul, ao projecto em 1893 
aqui concebido como um meio de acudir immediatamente á enorme desgraça 
que desolava aquelle Estado, instigada pelo centro federal. 

A competencia, porém, do Congresso, ' para conhecer da medida pro-
posta, foi reconhecida. Ainda agora, neste mesmo anno, o Poder Executivo 
submetteu á consideração do Congresso Nacional os acontecimentos de 
Matto Grosso e de Sergipe, e a Commissão de Constittúção, Legislação e 
Justiça, a quem a Mensagem presidencial foi enviada, nem siquer poz em 
duvida a competencia da Gamara para tomar conhecimento desses factos, 
que directamente affectávam e discordavam do regímen normal da Republica 
Federativa em um e outro Estado . · 

Em seu parecer ultimo, relativo a Sergipe, declarou mesmo a Commis-
são que estudara a hypothese da competencia da Gamara e a reconhecera, 
e entrando então no exame dos motivos que tinham determinado o g orern0:_-
do1· Guilherme Campos a abandonar o Gorerno, chegou á convicção de que 
elle tinha sido coacto e, portanto, nenhum valor podia ter a sua renuncia, 
juridic_(lmente, cumprindo ao Governo Federal restaural-o no logar que 
constitucionalmente occupava e ao qual renunciara inva'liosamente, porque 
o fizera sob ameaça de deposição pelas armas. 

Alguns membros dessa Commissão diverg·iram das razões do parecer, 
entre os quaes o Sr. Deputado Hasslocher, mas, acceitando a conclusão em 
a qual estas mesmas razões estão synthetizadas, porg:ue a conclusão foi que 
a C.:amara " reconhecendo a coacção e, portanto, o vicio da renuncia que se 
dizia feita pelos governadores de Sergipe, era solidaria com o Presidente da_. 
Republica em restaurar-se naquella posição esses funccionarios que a Cons-
tituição daquelle Estado considerava r epresentantes legaes do elemento 
popular 11. 

Está, portanto, reconhecida em varias epocas, invariavelmente, a com-
petencia da Gamara para conhecer e resolver· o assumpto de que trato e 
sujeito á sua consideração. · 

Nem era possível duvidar-se dessa competencia: 1. 0 , porque o Con-
O'resso, tendo em geral competencia para velar na guarda da Constituição e / 
das leis e providenciar sobre todas as necessidades de caracter federal, 
como a Constituição o declara nos arts. 34 e 35, assÍI)J. tambem, competindo 
ao ConO'resso Federal promulgar as leis organicas necessarias para execução 
fiel da Constituição, as leis e re<>oluções necessarias a cada um dos poderes 
publicas instituidos pela União, para fazer valer e exercer suas attribuições 
institucionaes, não era possível que não lhe competisse apreciar, reconhecer 
e decretar a invalidade da Constituição de um Estado que não respeita os 
principias constilucionaes da União, como imperiosamente o art. 63 da 
Constituição Federal prescreve que respeite, - porquanto decretar essa 
invalidade nada é mais do que fazer · guardar a Constituição Federal no 
figurado Estado que a desrespeita; providenciar sobre necessidade de 
caracter federal como é a da observancia da lei suprema da União alli infrin-
g·ida. Em segundo Jogar, o Congresso tera competencia especialmente. 
expressa no art. 2. 0 das disposições transitarias da Constituição Federal, 
para decretar que, não tendo o Estado, e é o caso de que trato -, se orga-. 
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nizado legitimamente até o fim de 1892, se lhe applierue a· Constituiç&o de 
outro Estado. 

Assim, o direito de indagar si o regímen republicano federativo é, ou 
não, realmente observado nos Estados, p ara acudir, com as medidas indis-
pensaveis, afim de restàbelecel-o onde elle não o fosse, é e tem sido reco-
nhecido e exercido nesta Casa do Congresso . 

Nenhum Presidente da Camara, nem mesmo V. Ex., tem hesitado, um 
momento, em submetter á consideração della projectos, resoluções ou indi-
cações da natureza daquella que hoje proponho. . 

Todos teem reconhecido que o Deputado exerce por ellas um direito, ao 
qual o Regimento não se oppõe .e ao qual não se oppõem tambem, nem a 
Constituição Federal, nem as praticas desta Casa, já evocadas desde o inicio 
do novo reginrnn federativo. 

Demonstrada, tanto quanto posso fazer, a competencia do Congresso, 
para o exame das or&:_anizações Estaduaes reconhecida nesta Casa do Parla-
mento, e pelo Poder ~xecutivo, vou comprovar que taffibem nossos publi-
cistas a reconhecem, citando, apenas , para não alongar esta exposição, o 
parecer de duas insuspeitas autoridades que, entregues ao culto do direito, 
sobre esta competencia se teem pronunciado ultimamente. 

A primeira é a do Sr. Estevam Lobo, que já foi illustre Deputado nesta 
Casa. · 

Diz elle : " verifica-se em regra... a intervenção elo Poder Legislativo 
para assegurar a fórma republicana federativa. Entende-se por fórma repu-
blicana federativa o conjuncto de princípios cardiaes que, segundo a dou-
trina lhe compõem a essencia e a indole, notadamente a divisão dos poderes, 
a sua electividade e a temporariedade de suas funcções. Attenta, porém, a 
avultada complexidade de casos de violação ou deturpação da fórma repu-
blicana, não é possivel, nem conveniente, eumneral-os todos em taxativa 
nomenclatura. » 1 

Esta these é a quip.ta das conclusões apresentadas pelo autor ao Insti-
tuto da Ordem dos Adyogados Brazileiros, desta Capital, em II de Outubro 
do anno corrente, e que actualmente discute o assumpto da intervenção dos 
poderes federaes nos ~stados, segundo nossa Constituição. 

Aqui está ainda o relatorio e explanação lucida sobre elle do emerito 
jurisconsulto presidente desta congregação, Sr. Bulhões Carvalho, que diz , 
em relação á these que venho desenvolvendo : 

" Os casos em qu~ a intervenção ... nacional póde tornar-se necessaria 
para manter a f6rma republicana fedeirativa, distinguem-se naturalmente 
nas tres seguintes especies : I.ª . .. 2.ª a pronwlgaçâo de Constituiçâo ou de 
leis do Estado contrqrias aos princípios funaamentaes da Constituição 
Federal. .. A resolução do segundo caso é evidentemente da competencía do 
Congresso Nacional. 

Parece impossivel pontestar em direito essa competencia do Cong-resso 
para decretar a nullidade das constituições e leis dos Estados, quando con-
trarias á Constituição federal. 

Não ha outro meio de manter a unidade do direito nacional e a fórma 
federativa. A attribuição lhe é positivamente conferida no a.rt . 35, n. 1 da 
Constituição da Repubfica, que lhe incumbe velar na guarda da Constituição 
e das leis. 

Seria im_possivel attribuir ao Executivo a faculdade de annullar· as cons-
tituições e leis dos Est~tdos. E' essencial á fórma federativa a separação dos 
poderes de sorte que o Executivo não possa jámais invalidar as leis. O 
art. r. 0 , n. 2, da Constituição nesta parte está juridicamente subordinado ao 
art. 35.0 , n .... O Sup~·emo Tribunal Federal tambem não póde revogal-as, 
por uma especie de veto tribunicio, só lhe competindo decidir em especie 
sobre cada caso sujeito ao seu julgamento em processo regular. 
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Por esse modo, tenho demonstrad'o que o Poder Executivo, o Poder 
Judiciario e os precedentes da Camara firmam a sua irrecusavel competencia 
para tomar conhecimento da organização jurídica dos Estados e pro.nunciar-
se sobre si elle obedece ou não aos princípios constitucionaes da União, 
restabelecendo-os onde não estiverem respeitados. 

Não tenho outro fim nesta tribuna, agora, sinão provocar o exercício 
desta attribuição sempre reconhecida, sempre exer cida pela _ Camara dos 
Deputados, sendo, portanto, muito desarrasoados ou inlucidos os que recri-
minam o meu procedimento . 

A situação do Rio Grande do Sul é hoje a que, em 1893 aqui desenhava 
fielmente o illustre então Deputado e hoje Senador pelo Estado do Rio de 
Janeiro, Sr. Erico Coelho, nestas palavras ouvidas sem protesto algum, que 
reproduzo: 

E' f 6ra de duCJida, para esta Gamara, que não ha no Rio Grande do Sul 
ordem do direito segundo diversas deliberações que a respeito a Gamara tem 
pronunciado. 

Não ha, realmente, alli ordem de direito ha ordem de facto; nada mais 
que ordem de facto, contrária a direito, inconciliavel com o direito. 

A Constituição rio-grandense, como á farta tem sido demonstrado em 
todos os centros intellectuaes do Brazil, que já indiquei, é baseada absolu-
tamente em systema or[anico-social ópposto ao de regimen representativo e 
federativo acceito pela l'{ação. 

E eu não precisaria mais, para provar o antagonismo radical dos dous 
systemas, do que allegar o que os proprios representantes do governo do 
meu Estado. invocam, e com o que se deleitam como que gosando o superior 
encanto da victoria de sua crença comtista sobre as crenças corporificadas 
na Constituição Federal, eu não precisaria, repito, sinão allegar esse deleite 
com que os nobres representantes do Rio Grande do Sul dizem aos de todos 
os outros Estados do Brazil : " A n.ossa Constituição é um modelo, é a Cons-
tituição mais sabia do Occiclente. ,, 

Oh ! Si a vossa Constituição é um modelo; si, como mais de uma vez, 
tem declarado o Sr. Cassiano do Nascimento, é a mais sabia do Occidente; 
si a apresentaes envaidecidos ao enthusiasmo de todos os Estados, a conse-
quencia é esta : que a vossa Constituição não condiz com a dos outros 
Estados ; e, como estas tem por modelo a Constituição Federal, a vossa 
Constituição original não é consoante á Constituição Federal, como esta 
impõe que todas o sejam. -

O illustt·e governador do Rio Grande do Sul, personagem cujos senti-
mentos de cordura me merecem todo o respeito, querendo por seu lado, 
levantar a bandeira de sua crença contra a nossa propaganda de revisão 
constitucional para o parlamentarismo, o illustre presidente do Rio Grande 
do Sul, em mensagem que dirigiu á Assembléa, disse-lhe ser, sem duvida, 
conveiúente a revisão constitucional, não para o parlamentarismo; mas, 
ciuando ella for opportuna, para instaurar no governo da federação o com-
t1smo; para organizal-a de accôrdo com os princípios da dictadura scienti-
fica a que obedece a organização actual do Rio Grande do Sul. 

Eu estimaria que isso se realizasse, que todos os Estados e a Federação 
possuissem uma Constituição daquelle molde, porque assim teriam sciencia 
propria de sua sublimidade e nos alliviariam do peso da gloria de supportal-
a sosinhos. (Riso.) 

Mas, neste vaidoso pregão da modelar constituição occidental, se vê a 
convicção dos mais altos representantes do Rio Grande do Sul, de que ella 
não está em harmonia com a Constituição Federal ... 

O SR. GERMANO HASSLOCHER. - Não está de harmonia, mas não lhe é 
contraria, 
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O SR. ANTUNES MACIEL. - Diz o illustre Deputado que póde não estar 
de harmonia e não lhe ser contraria; mas eu vou demonstrar que, não 
estando de harmonia, é contrar,ia á Constituição Federal, que exige essa 
harmonia nos preceitos organicos dos Estados e União; para isso estou 
tomando a attenção da Camara dos Deputados. 

Para abreviar a exposição desse antagonismo e jusLillcal-a, tocarei 
apenas pontos mais flagrantemente oppostos á Constituição Federal. 

Em primeiro logar, a Constituição estadual declara que o Rio Grande, 
no exercicio de sua autonomia, não tem outras restricções além das que 
estão expressamente consignadas na Constituição Federal (art. r. 0), em-
quanto que o que esta prescreve é que ao Estado é facultada autonomia, 
poder ou direito que não lhe for negado por clausula expressa ou Í!nplicita-
mente contida nas clausulas expressas desta constituição "(art. 65 § 2. 0). 

Tambem aquelle art. r. 0 da constituição estadual decreta : 11 que o 
Estado se constitue sob o regímen republicano ", omittindo a declaração 
essencial - regimen republicano representatiCJo - que é a base do da 
União - e não é, realmente, o do Estado que se rege por outro systerna 
politico. 

E' assim duplamente vicioso o art. r. 0 citado, já porque repelle o 1'egi-
men representatiCJo, já porque consagra como unica lirnitn.ção da autonomia 
estadual as clausulas expressamente estatuidas na Constituição Federal, 
repellir;do as limitações irnplicitas nas clausulas expressas, como prescreve 
a Constituição Federal. 

Em segundo logar declara esta que 11 são orgãos da soberania nacional 
os poderes legislativo , executivo e judiciario harmonicos e independentes 
entre si " ; entretanto a constituição estadual, arts . 6. 0 e 7. 0 , não reconhece a 
soberania popular, nem aquelles poderes como seus orgãos, pois os consi-
dera, segundo os principíos sociocraticos a que obedece, como 11 orgãos do 
apparelho governativo do Estado, subordinados ao presidente dclle, a quem 
compete · a suprema tÍ!irecçcZ-0 governamental e administrativa do mesmo 
Estado "· 

V. Ex. conhece a dífferença radical caracteristica, dos reg·ímens demo-
craticos e anti-democrp.ticos. Os primeiros proclamam que a soberania 
popular não sómente é o principio organico-juridico da nação, delegando a 
poderes que institue o governo social, mas tambem é a fonte perenne do 
proprio funccionamento' desses poderes, exercidos em seu no.me, com inter-
venção incessante sua, todos elles entre si independentes , sem predicado de 
supremacia de algum 1,1obre os outros, representando todos e cada um em 
sua esphera aquella soberania de onde emanam. Nos regirnens neo-democra' 
ticos, sim, é que se consagra essa supremacia, como prerogativa, em regra, 
do chefe do Estado, po4er pessoal seu, e até supremo poder como declara a 
con stituição rio-grandense, com a inevitavel correlação de subalternidade 
dos demais agentes da governação geral entregue à preponderancia institu-
cional daquelle chefe. Nestes regimens é que a respectiva theoria chama 
apparellws de goCJerno e assim os elabora aos verdadeiros poderes, autonomos 
e harmonicos que as doutrinas democraticas pregam para o governo social, 
e q_µe a União consagrpu para todos os Estados, que o repetem em suas 
constituições, - menos o Rio Grande, que constituiu apparelhos do poder 
governamental concentrado na mão do chefe do Estado, como orgãos seus c 
não da soberania social1 - " a Presidencia do Estado, Assembléa de Repre-
sentantes e Magistraturi+ ". · 

Obediente aos prinçipios, as theorias anti-democraticas que seguiu, a 
constituição, original, elo Rio Grande, instituindo o supremo poder governa-
mental e administrativo , do chefe do Estado como principio fundamental da 
ordem constitucional do mesmo Estado, é evidentemente contTaria aos prin-
cipias democraticos estabelecidos na Constituição Federal. 
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" Declara: a constituição do Rio Grande, desenvolvendo o principio j á 
cl'iticado do supremo poder do chefe do Estado - que lhe compete " a suprema 
clirecçâo delle, que exercerá liCJremente, conforme o bem publico interpretado 
segundo as leis 11 (art. ?·º) competindo-lhe tambem, • como chefe supremo 
elaborar e decretar essas mesmas leis 11 (art. 20) e regulamentos; organizar, 
reformar e supprimir todos os serCJ iços ptiblicos; inclusive o da força publica 
fazendo supprir seus quadros, quando não bastem os engajamentos volunta-
rios,. com os contingentes que mediante sorteio os municípios são obrigados 
a fornecer para a força policial. 11 

Ora, o sorteio militar só é permittido pela constituição para forneci-
mentos dos quadros do exercito nacional. 

Como é que o Estado quer obrigar o cidadão .ao serviço de policia, 
submettendo-o a esse sorteio? -

Compete-lhe mais : " .. . crear e prover todos os cargos civis e militares, 
estab elecer a diCJisâo judiciaria e ciCJil, declarar seiµ effeito os actos e r eso-
luções das autoridades rnunicipaes que infringirem leis federaes ou estaduaes; 
administrar e decretar a alienação dos bens do Estado ; conceder aposenta-
dorias, jubilações, reformas, premios honori!lcos ou pecuniarios; IIí.edalhas 
industriaes e de campanha. 

Compete-lhe mais (arts . 10 e 12) escolher livremente, dentro de seis mezes 
de sua posse, o seu immediato substituto para os casos de sua morte, renun-
cia ou perda do cargo, o qual o exercerá até findar-se o ·periodo presidencial 
" ... de cinco annos. 11 

E' o presidente de um Estado, em uma Republica Federativa, nomeado 
livremente pelo seu antecessor! 

" Compete-lh e mais a inicia1iva ela reforma constitucional (art. ?6), com 
approvação dos conselhos municipaes; cabendo-lhe, finalmente, o direito de 
ser r eeleito indefinidamente, si em cada reeleição obtiver tres quartas partes 
dos suffragios (arts. ? a 20, 31, 34, ?I, § 4«, ?6). 

Por essa constituição não ha assembléa legislatiCJa, alludida expressa-
mente (e que até intervem na reforma da Constitlúção Federal) nos arts 4 e 
99 desta ultima constituição : ha uma assembléa de r_epresentantes com a 
unica funcção apreciavel de votar o orçamento annual do Estado, consi-
gnando os meios de manter os serCJiços de utilidade publica, sem interCJir por 
qualquer fórma em sua organização e execução 11 (art. 56). 

E' uma assembléa só para votar dinheiro, a receita, porque a despeza é 
ordenada pelo presidente, que organiza e desorganiza todos os serviços , 
dentro da verba consignada em globo para cada um ! / 

E' isto assembléa legislatíCJa em paiz, em theoria alguma? Os municí-
pios, pela original constituição do Rio Grande, teem organização similar á 
do Estado, tendo nelles o intendente o mesmo poder do_ chefe estadual, d~ 
fazer as leis municipaes, todas, e o conselhos municipaes o mesmo papel 
de fabricar dinheiro, attrihuido á assemhléa dos representantes do Estado. 

Assim, a absoluta confusão do executivo e legislativo, em mão dos chefes 
do Estado e municipio, é um facto irrecusavel no Rio Grande do Sul, real-
mente contrario ao principio da divisão e independencia desses poderes, que 
é fundamental na Constituição Federal e dos Estados. · 

Não me parece, Sr. Presidente, que, além do circulo dos que occupam o 
encar.go de r~presentantes de ~1m. ~artido, que sustenta estas es.tr~nhas 
theonas consignadas na const1tmçao do R10 Grande, possa existir na 
Gamara dos Deputados quem affi.rme que essa constituição, que a organi-
zação do Rio Grande esteja de accôrdo com a Constituição Federal, respeite 
os princípios constitucionaes da União. E si não está de accôrdo com a 
Constituição Federal, não póde persistir, porque nos regimens institucionaes, 
nos regimens do direito escripto, nenhum valor teem os regimens de facto, 
contrarias a esse direito, contrarios ás instituições nacionaes. 
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A lei suprema da nação, a Constituição da União, deve ser cumprida, si 
se quer da parte de todos os cidadãos o respeito aos poderes publicos, indis-
pensavel para a paz e o progresso social, e que julgo ser a primeira necessi-
dade do momento actual em que seu prestigio está muito depreciado. 

Quando, porém, a Constituição do Rio Grande do Sul não tivesse esses 
vicios ingenitos, não fosse inviavel, por ser contraria á Constituição Federal, 
seria ainda nulla e vã, por outras razões que vou apresentar. 

Promulgada a Constituição do Rio Grande do Sul em 14 de Julho de 1891, 
teve um escasso começo de execução ; sendo nomeado pela Assembléa Cons-
tituinte na fórma aliás da dita Constituição primeiro governador por cinco 
annos, e ainda na fórma da mesma Constituição, a Assembléa Constituinte 
transf01•mou-se em legislatura ordinaria para votar o orçamento provisorio 
que regesse o resto do referido anno de 189r. 

Esse orçamento provisorio consistiu na prorog·ação do orçamento ante-
rior, do tempo da monarchia; não era o orçamento que devia ser votado 
segundo a nova Constituição em globo, segw1do as rubricas, sem especifi-
cação das despezas e sem influir na organização dos serviços, como fôra 
votado o prorogado. 

Em 3 de Novembro de r891, o marechal Deodoro deu o conhecido golpe 
de Estado, que repercutiu no Rio Grande do Sul; e em 11 de Nevembro a 
população de Porto Alegre, seguindo aliás o exemplo dado pelas populações 
do sul do Estado, que desde muito antes se tinham manifestado contra o 
rompimento da Constituição Federal, reuniu-se e deputou ao primeiro gover-
nador constitucional de então uma commissão, a qual significou-lhe que, 
havendo S. Ex. deixado de se pronunciar até alli sobre a reacção que se 
movia em todo o Estado contra o golpe de Estado do marechal Deodoro, 
havia elle perdido a confiança do povo para igualmente reagir contra aquella 
dissolução do Congresso Nacional, que importava na dissolução da federa-
ção brazileira. 

1 O illustre presidente do Estado recebeu immediatamente aquella com-
missão no seu grande ~alão, cercado pelo commandante do districto militar, 
e todos os commandantes de corpos então de guarnição na cidade de Porto 
Alegre, cinco ou seis, pylos commandantes da força policial, pela maioria da 
Assembléa estadual, e perante todas essas autoridades declarou que, si até 
alli não se tinha man!festado , fõra pura e simplesmente porque estudava si 
o golpe de Estado podif1 ou não ser legitimado . 

E' preciso notar-se que na theoria politica do illustre governador de 
então os golpes de Estado podem ser legitimados em dadas circumstancias. 

Emquanto estava eu tregue a este estudo, sem duvida difiicil, occupou-
se em manter a ordem J?Ublica, pedindo ao governo federal que lhe enviasse 
forças de mar e terra pílra aquelle fim. 

A' vista, porém, danuella manirestação, que importava em uma prova de 
desconfiança, declarou que 1·enzmciava o poder. Nunca o illustre governador 
do Rio Grande foi censµrado por covardia ou timidez; de mais, nos termos 
das suas proprias declarações elle asseverava que não só as forças militares, 
alli devidamente repreqentadas, tinha á sua disposição, mas apropria opi-
nião publica e o partiqo que o sustentava; elle estava, portanto, cheio de 
vigo1· para resistir a qualquer ameaça de deposição que lhe fosse feita. Mas, 
disse elle, inclino-me ~te as desconfianças dos meus patrícios e, cercado 
embora por todas as forças enumeradas, renuncio ao poder; e - accrescen-
tou - a assembléa de representantes cuja maioria me cerca, renunciará 
igualmente. Tudo isto, . Sr. Presidente, consta de uma acta, que immediata-
mente foi lavrada no eclificio da assembléa do Rio Grande, pela commissão 
que havia ido se entender com o governador; todos esses factos estão alli 
consignados e firmados por homens de partido e alheios a partidos, entre os 
quaes a grande maioria dos commerciantes da cidade de Porto Alegre e, si 

J 
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não me engano, por dous illustres collegas, que se acham aqui presentes, de 
um dos quaes tenho plena certeza, o Sr. Wenceslau Escobar. 

O SR. GERMANO HAssLOCHER. - Eu não assignei. 
O Sn. WENCESLAU EscoBAR. - Eu assig·nei, é exacto. 
O SR. ANTUNES MACIEL. - De V. Ex. não affirmei (ao Sr. Hasslocher), 

embora possa affirmar que foi V. Ex. quem fez os mais brilhantes discursos 
cm frente dos qµarteis, e com o Sr. Pedro Moacyr as mais brilhantes orações 
contra o golpe de Estado, então. 

o SR. GERMANO HASSLOCHER. - Ah! isso é verdade. 
O Sn. ANTUNES MACIEL. - Esta renuncia, Sr. Presidente, foi confirmada 

no dia seguinte pelo Diario Official do governo e da assembléa provincial 
A Federação, a qual historiou quanto acabo de relatar, explicando o proce-
dimento do governador e da assembléa provincial, procedimento o desta que 
foi confirmado pelo orgão competente, presidente da mesma assembléa, que 
fez iO'ual declaração de que havia renunciado seu mandato. 

Êrn consequencia desse abandono do poder por seus representantes 
unicos, então, delle investidos segundo os principios da Constituição do Rio 
Grande, porque nunca se tinha dado cumprimento á organização do Estado 
por ella decretada, não havia organização judiciaria promule-ada, nem de 
municípios, foi no Estado instaurado um governo revolucionar10, que entrou 
na plena gestão dos negocios publicos, com o maior desembaraço, sem ter 
consideração nem contemplação de especie alguma com a chamada Consti-
ttúção, que acabava de fenecer com esses golpes da revolução e da renuncia 
dos governantes anteriores. 

il:u disse que a Constituição havia fenecido por esse golpe e deixo de 
explicar agora a affirmação para fazel-o mais tarde; adeantando, comtudo, 
que durante sete mezes o governo revolucionario, instituido em Novembro 
de 1891, faz hoje quinze annos, funccionou com pleno assentimento e reco-
nhecimento do Governo Federal, do Sr. Presidente da Republica, que man-
dou pôr á sua disposição toda a força nacional, para manter os personagens 
que se succederam na investidura presidencial daquelle Estado ; do Con-
gresso Federal, que no primeiro dia de sua solemne reunião, depois dn 
renuncia do marechal Deodoro, log·o, depois de lida a mensagem do Sr. ma-
rechal Floriano Peixoto, communicando os successos havidos, do Congresso 
Nacional, digo, que, com o maior jubilo e enthusiasmo e sob proposta elo 
Sr. Dr. Sampaio Ferraz, mandou lançar na acta de seus trabalhos um voto 
de louvor e de solidariedade ao Rio Grande do Sul, por ter sido ·o primeiro 
Estado cr.ue fez a declaração de revolta em defesa da liberdade, do direito e 
da Constituição, conculcados pelo golpe de Estado. 

Era, pois, um governo que viveu .amparado pelos poderes constitucionaes 
até l/ de Junho do mesmo anno de 1892. 

Faço, Sr. Presidente, alto, aqui, porque vejo que V. Ex. es tá como a me 
indicar que a hora do expediente está terminada e eu não desejo abusar da 
attenção dos meus collegas, nem da benevolencia de V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE. - la communicar ao nobre Deputado que a hora 
estava finda, mas tem ainda minutos de tolerancia. 

O SR. Ai'ITUNEs MAcmL. - Pediria a V. Ex., antes, que me concedesse 
continuar na sessão de amanhã, porque chegaria agora á parte importante 
do meu assumpto, que necessita de larga explanação. 

O SR. PRESIDENTE. - Fica V. Ex. inscripto para o expediente de 
amanhã. 

O SR. ANTUNES MACIEL. - Muito obrigado. (M uito bem; muito bem. O 
orador ~ cumprimentado ) 
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SESSÃO D:E 13 DE NOVEMBRO 

O Sr~ Antunes Maciel - Sr. Presidente, proseg·uindo nas observa-
ções que pela hora, hontem interrompi, continuarei a minha exposição sin-

gela, mas que se recommenda pela gravidade do 
Expediente. assumpto e que julgo indispensavel completar, afim de 

que seja possivel, em toda a sua integridade, percebe-
rem-se os meus intuitos e avaliarem ás razões que tive para submetter ao 
conhecimento ~da Gamara a proposta que vou mandará Mesa. 

Eu lembrava, então, que a Constituição promulgada a 14 de Julho de 1891, 
tendo tido por unico ponto executado o da eleição do primeiro presidente 
daquelle Estado, deixou de ser observada desde 12 ele Novembro do mesmo 
anuo, data em que se instaurou um governo surgido da revolução que pro-
vocara no Rio Grande do Sul o golpe de Estado, de 3 de NovernJJro, do 
marechal Deodoro. 

Este governo, assim installaclo, não mais observou a Constituição de 
Julho e procedeu sempre com o desembaraço de governo puramente de 
facto, sem impedimento ou respeito áquella Constituição Estadual, nos 
diversos expedientes de que se servia naquelles momentos de perturbação 
e de desordens , que reinavam no Estado desorganizado. 

Apoiado pelo governo federal, elle continuou assim anomalamente a 
governar, convocando, entretanto, uma Constituinte, até 16 de Junho de 1892, 
em que appar.eceu de novo, á frente do governo, o primeiro presidente eleito 
pela Constituinte de 91 e resignatario em Novem])ro desse mesmo anno. 

Em decreto que p~licou, datado de I? de Junho, declarou que naquelle 
dia havia sido reposto em sua presidencia constitucional " pela multidão 
popular incorporada á .r;ruarda cirica, que o havia aeclamado ". E, em con-
sequencia, nomeava, n,I'. fórma da mesma Constituição, o vice-presidente, 
seu immediato substituto, ao qual passaria immediatamente o governo, 
como o fez, rermnciand9 de novo, por um decreto da mesma data, o cargo a 
que se julgava com direito e em que se declarou restaurado, ex proprio 
Marte. · 

Eis a origem tumulftrnria do regimen a que 'actualmente está stl.bmettido 
o Rio Grande do Sul. 

Dahi em diante, se&'uil'am-se pel'iodos mais ou menos revoltos até 1896 ; 
mas até hoje nenhum acto de poder competente ou constituinte ou federal 
declarou restabelecida no Rio Grande do Sul a sua Constituição, que havia 
naufragado em Novembro de 1891, ou formalmente restaurou-a. 

Desta exposição reiiultam naturalmente duas qu estões : 
Primeira, a revolução de Novembro annullou a Constitu,ição pela qual se 

devia reger o Estado e se achava então promulgada, embora não estivesse 
o Estado organizado nos termos que ella determinava? 

Sr. Presidente, V. Ex. sabe como os publicistas divergem na determi-
nação theorica dos effeitos juridicos e políticos de uma revolução. 

Para uns, ella extingue todos os direitos ou todo. o direito existente . 
• Littré, um tanto fllir.do á escola dos doutrinarias que governam o ruo 

Grande do Sul, serve-l)e até da pbrase: " A revolução tudo quebra, para 
caracterisar seus effeitos sociaeE> como em direito civil diz se que a morte 
solve tudo, quebra todqs os laços pessoaes do morto. » 

Outros não levam tfi.o longe os effeitos nu turaes e inevitaveis de uma 
revolução victoriosa ; ~zem que ella apenas póde alterar a ordem politica, 
deixando integraes e vrn·entes todas as instituições dos demais corpos de 
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direito que regem a sociedade, não inconciliaveis com .as de novo instau-
radas. 

Sem procurar entrar no exame deste differente modo de sentir dos 
publicistas, apenas me referirei, na materia,constitucional e modos de alteral-
a, á doutrina do professor afamado Blúntschli. 

Elle estabelece que as Constituições pódem ser mudadas por meio de 
reforma ou por meio de revolllçâo : a reforma, que representa o respeito aos 
princípios jurídicos preexistentes ao direito formal; e a revolução, que nada 
respeita e tudo leva deante de si, não podendo, porém, construir cousa 
alguma, dependendo de outros factores a reconstrucção nacional. 

Indicando as variações das theorias políticas alludidas, devo indagar, · 
para autorizar com a nossa praxe as minhas conclusões, si existe entre nós 
essa praxe, consoante á uma ou outra daquellas theorias ; que se possa 
chamar brazileira, uma como que interpretação daquellas doutrinas, por sua 
applícação entre nós, que nos elucide, que nos possa imprimir a convicção 
de qual seja o sentimento constante, permanente e tradicional nosso a 
semelhante respeito. 

Desde o tempo do imperio, Sr. P1'esidente, quando nos separamos de 
Portugal, os poderes constituídos, então organizados, declararam em vigor 
as leis, provisões e assentos do Desembargo do Paço, tomados em Mesa, 
que regiam Portugal e que até aquella data tinham regido o Brazil, como 
colonia e reino unido depois. · 

Posteriormente, tendo o Acto Addicional conferido attribuições novas ás 
assembléas provinciaes e tendo vindo a lei de 1840, a titulo de interpretação, 
restringir algumas dessas a.ttribuições, ainda a Constituinte declarou que 
todas as providencias tomadas em virtude destas attribuições, pela citada 
lei, consideradas não existentes pelas assembléas provinciaes, ou todas as 
leis de assembléas provinciaes, promulgadas contrariamente aos princípios . 
constitucionaes, agora interpretados, continuavam em seu inteiro vigor até 
serem expressamente reformadas pelo Corpo Legislativo. 

Veiu a revolução de 15 de Novembro, o Governo Provisorio tomou as· · 
medidas que entendeu convenientes no momento sem respeitar nenhum 
direito anterior ; veiu a Constituinte, organizou definitivamente o novo regí-
men, mas declarou que todas as leis, dP,cretos, provisões do regímen ante-
rior, que implícita ou explícitamente não infringissem os princípios consti-
tucionaes do novo regímen agora adoptado, continuavam em vigor. 

As assembléas provinciaes fazim as suas leis, isto é, as antigas provín-
cias tinham leis locaes proprias suas; todos os Estados da União, r eorga-
nizando-se sob o regímen federativo, inclusive a Constituição do H.io Grande 
do Sul, declaram que - todas as leis anteriores promulgadas pelos poderes 
competentes continuam em vigor, uma vez que não sejam oppostas ao regí-
men actualmente instituído . 

. Ainda mais ; dado o golpe de Estado, quasi todos os Estados da União 
decretaram em constituintes as suas Constituições sem observar as fonnu-
las consagradas para a sua reforma pelas anteriores que os ditos Estados 
desterraram revolucionariamente e julgaram mortas. 

Dos vinte estados brazileiros unicamente conservaram as primitivas 
constituições, nessa época, o Pará, Pernambuco, Bahia, Alagôas, S. Paul0, 
Minas Geraes, e Matto Grosso. Todos os mais, repito, decretaram novas 
constituições ; não reforma1'am as anteriores, que consideravam e realmente 
estavam caducas. 

Já deste facto, já dos textos legislativos que anteriormente Citei, eu de-
duzo que no Brazil tem sido, desde um seculo, J..icção constante - qµe as 
rev?luções derogam todo o estado anterior do direito, a ponto do ser neces-
sar10, para restabelecel-o, decretos de poder competente, decretos de poder 
constituinte. 
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Ainda mais, Sr. Presidente, quando se deu a revolução no Rio Grande 
do Snl, quando a Constituição foi alli declãrada insubsistente, quando ella 
apenas ficouadornando os nossos annaes legislativos, não haviafederaçâo; 
os seus laços legaes tinbam sido quebrados pelo" golpe de Estado de 3 de no-
vembro. O governo alli instaurado o foi em virtude do direito revoluciona-
rio, em virtude do direito discricionario, imperecivel, irrenunciavel, natural e 
vivaz, que assistia a uma sociedade desligada absolutamente da obediencia 
ao regimen orgauico jurídico que acabava .de ser repudiado pelo · chefe da 

' nação, restituindo á soberania popula1· o exercicio sem formulas de seus di· 
reitos . 

A seu favor (da caducidade da constituição ele 14 de julho) opera esta 
circumstancia, que é um grande argumento para comprovar que muito natu-
ral e irremediavelmente ella desappareceu, então, emquanto a imaginaria 
restauração dessa constituição en;i l? de junho ele 1892, pe1a multidão incor-
porada á guarda policial de Porto Alegre, occorreu quando estava re&tabe- . 
lecido o regímen constitucional da federação, pelo qual, sómente constituin~es 
podiam validamente organizar os Estados, até fins de 1892, sendo juridica-
mente impossivel reconhecer- se que por outro modo se julgue decretada uma 
constituição velha ou nova - desde que ha p'Oder constitucionalmente in-
dicado para o fazer. 

A restauração ou nova decretação em junho ele l8Ç)2, da Constituição de 
14 de julho, pelo representante da insurreição dessa data, é um acto nullo e 
vae, como se deduz facilmente das anteriores e seguintes observações : 

r.ª O presidente, do Estado que havia resignado em novembro, não 
podia em l? de junho, sob pretexto de acclamação popular, resurgir como 
presidente cop.stitucional no cargo respectivo, que havia abandonado; só po-
dia ser o que era então - um presidente, um governo de revolução, de facto, 
sem attribuições constitucionaes capaz de nomear successor. 

O Su. GERMANO R~ssLocnER. - V. Ex. permitta um aparte, que é um 
arg·umento ad hominem; era umarevo'lução que derrubava tudo o que estava 
estabelecido. · 

O SR. ANTUNES iVIAqIEL. - Responderei em tempo, se me dá licença, 
para evitar desvio de minha argumentação. 

Eu digo que qualquer que fosse o intuito e efficacia momentanea do mo-
vimento popula1., não p9dia restaurar o presidente constitucional, que resi-
gnando o cargo, o perdE;ra definitivamente, segundo a Constituição do Estado, 
nem o acclamaclo podia nomear um successor. 

Em 2. 0 lugar, o presidente resignatario .em novembro de 1891, não podia 
mesmo quando fosse pr,~sidente constitucional, que não era, em l? de junho 
de 1892, nomear o seu sµccessor, porque essa nomeação só póde ter lugar 
dentro de seis mezes depois da posse da presidencia, e em junho de 1892 ha-
viam decorrido II meze~ daquella posse. 

Demais, naquella época ainda não havia sido executada a Constituição, 
nem podia, portanto, ser exercida a attribuição de nomear successor porque 
os conselhos muuicipae:;;, que devem pela Constitu~ção approvar a nomeação 
não estavam organizados, não estavam eleitos, não podendo o nomeadocon-
siderar-se tal, · e entrar i;ta posse do cargo sem aquella approvação. 

Disse o nobre Deputado, que me interrompeu, que a revolução de junho 
destruiu segundo os meus princípios, o que estava estabelecido desde no-
vembro de 189r. Na verdade a insurreição de junho de 1892, destruiu a or-
dem de facto Ínstituida em. novembro, tanto que esta desappareceu e aquella 
tomou-lhe das mãos o gpverno. 

Que urna revolução victoriosa destróe a ordem de cousas que substitue 
por outra, de facto, est9u plenamente de accôrdo, mas que uma revolução 
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constrúa ordem constitucional, ordem de dil'eito organico, absolutamente não 
posso concordar e ninguem concordará ; revolução não faz constituições. 

E em segundo lugar quando a revolução de novembro appareceu, não 
existiam ainda os laços federativos, e quando a contra-revolução de junho 
surgiu, estava em pleno vigor o regímen constitucional da Uuião, soh cujo 
imperio devia regular-se a substituição da ordem ele facto existente no Rio 
Grande desde novembro, por outra de direito e não por outra de facto, com 
preterição desse direito. 

E o direito então prescrevia que um corpo constituinte, formalmente 
constituido, organizasse o Estado que estava sem Constituição desde no-
vembro ele 189i. 

Em 17 de junho de 1902 estavam plenamente funccionando os poderes 
estaduacs executivo e judiciario, de accôrclo com as leis provinciaes, e con-
vocada a eleição elo legislativo constitujntc ... 

O SR. GERMANO HASSLOCHER. - Foràm duas as revoluções. 
O SR. SIMÕES LOPES - E o golpe de estado? Não destruiu Lambem a 

Constituição Federal e clla não foi restamada pela contra-revolução? 
O SR. ANTUNES MACIEL. - Golpe de estado, não é revolução; renuncia 

ao golpe desferido, voluntaria, do usmpaclor, não é contra-revolução: os ef-
feilos não podem ser os mesmos. 

Golpe de Estado é acto do poder publico contra. mna constituição ou 
ordem estabelecida, acceita pela soberania popular devidamenLe represen-
tada : emquanto que uma revolução é positivamente o contra.rio, é a acção 
directa. daquella. soberania. contra o poder existente, quer constilucionalmente 
organiza.do e exercido, quer não. 

O golpe de Estado e a.cto do poder, a revolução é acLo do povo: é o que 
ensina a doutrina inspirada na realidade das cousas. O vigor, todo de facto, 
do golpe de Estado, cessa com o poder que o desferiu, porque sendo neces-
sariamente contrario a.o direito escripto é nullo e não produz consequencias. 
Os eífeitos da reacção popular contra esse golpe são os mesmos da legitima 
defesa, quando triumphante; restauram em sua integridade o direiLo defen-
dido, por isso que só se operou para sua defesa. 

Accresce que o proprio poder usurpa.dor, em 25 de novembro annullou o 
seu acto dicta.torial, resignando aquelle poder e chamando á presiclencia. o 
seu substituto ; suhmetteu-se ao regimen constitucional que violára, ces-
sando ipso facto os effeitos da violação frustrada. . 

E como pretender que a restauração da Constituição, em 23 de novem-
bro, pudesse a.nnulla.r os actos e seus effeitos da revolução d.o Rio Grande, 
si esta era o exercicio do direito de defendel-a, e o presidente do Rio Grande 
oppunba-se a essa defesa e era inclispensavel derroca.l-o, para ella. ser effi-
caz? Como pretender que aquclla restauração importasse necessariamente 
na da Constituição do Rio Grande, si esta ficava fatal e inevitavelmente 
morta com o desapparecimento elo presidente do Estado, unico orgão della 
que funccionava. então ? Demais , restaurada. a ConstiLuição Federal, não po-
dia resuscitar a estadual, que é uma violação daquella constituição , tão Jla-
gra.nte como era o golpe de Estado annullado em 23 ele novembro. 
. A instauração· do novo regimen constitucional no Rio Grande é que era 
a consequencia. da restauração della, na União em 23 <.le novembro. 

Mas o nobre Deputado que me interrompeu fundado cm que, si houve 
restauração do regímen legal, em 23 de novembro , ella a.pproveitava ao do 
Esta.do que, aliás, não era.regímen legal, evocou-me a lembrança d e que se-
melhante argumento jáfoi empregado nesta Casa, em relação a.o Rio Grande 
do Sul, em um parecer que vou ter a honra de lêr. 

Em sessão de maio de 1892, o a.ctual presidente do Rio Grande do Sul, 
o Sr. Borges de Medeiros, a.presentou a seguinte indfoação 
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" Indico que a Comrnissão de Constituição interponha seu pare-
cer no sentido de decidir si o Dr. Victorino Monteiro perdeu seu 
mandato de Deputado, por ter assumido o governo do Rio Grande 
do Sul... " . 

Este nosso collega fôra o vice-presidente nomeado pelo governador ins · 
taurado em junho de 1892, a que me tenho referido. 

A Commissão deu o seguinte parecer, havendo discordado· dos funda-
mentos delle os Srs. Glycerio e Lobato. Disse a maioria da Commissão : 

" No caso do Rio Grande do Sul, deve-se invocar o mesmo 
principio, por isto mesmo que a investidura do Sr. Victorino Mon-
teiro foi por um acto revolucionaria. 11 

Não se póde allegar que elie foi investido do governo pelo Sr. 
Julio de Castilhos como governador d.o Rio Grande do Sul, pondo 
em cffectividade urna disposição constitucional que lhe dá a attri-
buiçã:o de nomear o seu successor. 

Ncio se póde appellar para isso, porque o Sr. Castilhos não se 
póde considerar mais como governador daguelle Estado depois elos 
movimentos de novembro, como apropria Constituição daquelle Es-
tado ficou annullada por aquella revolução. 11 

O voto em separado do Sr. Glycerio discorda unicamente neste . ponto: 
é que elle não julgava que os governadores dos Estados, investidos antes ela 
lei de 8 de novembro de 1892, ficassem incompatibilizados por este facto. 

O Sr. Chagas Lobato, no seu voto em separado, diz o seguinte, em uma 
das hypothcses em qnc fundou o seu anazoado alternatiPo : 

1 

" No caso do Rio Grande do Sul a cousa é outra ... 11 

" Houve r~volução em novembro e contra-revolução em junho, 
que restaurou ,a legalidade, como aconteceu com o acto de 3 de no-
vembro e a contra-revolução de 23, que restaurou a ordem constitu-
cional. ,, 

Já respondi a esta pspecie de argumento. 
O Sr. Lobato, depois, concluc adoptando a opinião do Sr. Glycerio . 
Foi esta a lembrança que me evocou, felizmente, o aparte do nobre De-

putado, pois posso e devo accrescentar que o parecer da maioria da Com-
missão foi, póde-se di:(:er, unanimemente approvado, nesta Casa: pMque 
votaram contra elle 57 Srs. Deputados, declarando, porém, o Sr . Epitacio 
Pessoa, em nome ele tod,os os opposicionistas, que votaram contra, o parecer, 
não porque reconhecess~m constitucionalidade na situação elo Rio Grande elo 
Sul, mas porque o Sr. Victorino Monteiro havia perdido o logar de Depu-
tado, visto que a lei de 8 de novembro não cogitava do mouo por que o 
g_overnador era investido do gover:no d_o Est3;do, que tM;to podia ser por . 
forma legal como por a.cto-r evoluc10nar10 ou illegal... E 68 votos appl·ova-
ram o parecer. 

Posso, portanto, d\zer que, por um voto da Gamara, ficou prevale-
cenrlo o principio em qµe o parecer se fundou para declarar Deputado na 
permanencia de seu ma,udato o Sr. Victorino Monteiro. 

A votação da Camljra indicou que a sua maioria e a minoria, como ji 
referi, consideravam a Çonstituição do Rio Grande annullada então e desde 
novembro de l8g1. 
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· O SR. GERMANO HAssLOCHER. - ·votam-se as conclusões do parecer e 
não os fundamentos. Nesta Assemhléa sempre se tem affumado isto. 

O SR. ANTUNES MACIEL. - Regularmente assim é ; mas não se póde 
considerar que assim seja em casos como este, em que os votos em sepa-
rado concluem como conclue o parecer pelo reconhecimento da permanencia 
do mandato do Deputado Sr. Monteiro. Elles divergem, mas em que? Uni-
camente nos motivos do parecer! Acceito o parecer - acceitos foram os 
seus fundamentos. Elle foi preferido, exactamente por esses fundamentos, 
porque a divergencia dos votos em separado, com o parecer, estava unica-
mente nesses mesmos fundamentos, pois na conclusão concordavam em que 
o Deputado continuava no seu mandato. 

Qual foi a div'ergencia, pois ? repito. 
Pura e simplesmente nos fundamentos em que cada um dos votos queria 

basear as suas conclusões. 
Regularmente votam-se essas conclusões, mas não erú circumstancias 

como esta, em que as diver~encias r~cahia~ unicamentésobre os fundamen-
tos do parecer, que se marufesta assim um Julgado da Camara contra ava-
lidade da Constituição do Rio Grande. . 

fü. Presidente, tenho assim ligeiramente indicado quaes os funda-
mentos que tive para julgar que não existe funccionamento regular, no Rio 
Grande do Sul, do regimen republicano representativo e federativo . 

Tendo assim justificado, com a cumplicidade, pelo menos, dos prece-
dentes desta Casa, a proposta que vou mandará Mesa, pois que é urgente 
que ella intervenha para o restabelecimeú.to da _ordem constitucional no 
meu Estado. 

Espero que aquella proposta, que pareceu surprehender até a espiritos 
doutos , agora pare_ça a todos muito natural e justa. · 

Uso qe um direito que tem sido constantemente exercido aqui nesta 
Casa. 

E exercido - folgo em dizel-o - em termos que não puderam despertar 
reClamações nem reacções de .parte dos honrados .Deputados, a quem espe-
cialmente toca o interesse desta questão . . 

Devo declarar, Sr. Presidente, que realmente eu havia formulado e apre-
sentado até á consideração de alguns collegas um projecto mandando appli-
car ao Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2. 0 das disposições proviso-
rias da Constituição Federal, uma Constituição de outro Estado. 

E firmei-me em lembrar a Constituição da Bahia, e vou dar a razão . ' 
A Constituição do Estado da Bahia me pareceu a que offerecia melhores 

vantag·ens para passagem do regimen actual .para um regimen definitivo de 
constitucionalidade. 

Esta Constituição se presta pela minuciosidade de seus preceitos, para 
um regímen de transição r não haveria quasi alteração a fazer no regimen 
actual administrativo do Rio Grande : os interesses creados ahi, no seu re-
gimen de facto, eram menos afl'ectados do · que com qualquer outra Cons-
tituição. Darse-hia, portanto, uma passagem sem grandes abalos, respei-
tando interesses estabelecidos, que não são, aliás, os meus nem os do meu 
partido. 
· Mas parecendo que esse projecto de certo modo magoava aos meus 
illustres companheiros de bancada, embora adversarias politicos, que para 
commigo tiveram durante a minha singela exposição 0 elevado procedi-
mento que a Camara viu, em homenae-em o elles deliberei não apresentar 
o projecto e substituil-o por uma incticação que permitta á Commissão, 
procedendo a estudos sobre toda a materia, formular seu pareeer e projecto 
(si achar procedente o que alleguei), mais opportunamente ouvindo e com-

VOL. IV 



- 242 

binando mesmo com os nobres Deputados a .solução que o caso do Rio 
Grande do Sul está reclamando. 

O SR. SrMÕEs LOPES. - Não nos podemos maguar com isso; achamos 
que é ama secca fóra de tempo. (Riso.) · · 

O SR. ANTUNES MACIEL. - Sinto dizer que sómente o quali!lcativo que 
o nobre Deputado dá á Constituição da Bahia ... 

O SR. SmõEs LOPES . - Da Bahia ou de qualquer Estado .. . 
O SR. ANTUNES MACIEL. - ... demonstra a magua que lhe causara o 

facto de lembr al-a. Eu não a discuto; já disse que, em homenagem a ella, 
abandono o meu projecto. 

O SR, SrMÕEs LoPES. - Seria digna de ser acceita por mim; mas depois 
de 16 rumos é ama secca. 

O Sn. ANTUNES MACIEL. - Tive a fortuna de desenvolver o plano que 
"tinha em vista, de fazer um arrazoado pura e exclusivamente jurídico, de-
vido não ás minhas habilidades, mas unicamente á generosidade dos illus-
tres collegas que attenciosamente me ouviram. 

O Sn. HOilrnao BAPTISTA. - V. Ex. é um parlamentar provecto. 
O SR. ANTUNES MACIEL. - Dando-lhes este testemunho de minha consi-

deração e agradecimento, tenho tambern em vista. que elle seja tomado 
na devida conta por aquelles a quem temos todos a honra de representar . 

Tenho o prazer de apresentar-lhes como exemplo do modo por que de-
vemos levar nossos deveres politicos, intransigentes sobre nossas respecti-
vas idéas, guardando porém o respeito que nos devemos não só na Camara, 
mas em todos os outros terrenos em que temos de combater. 

Tenho assim concluido e peço á Camara acredite que, na provocação 
que fiz de sua intervenção nos negocios do Rio Grande do Sul, não tive eh1 
vista mais do que demonstrar estar convencido de que a realidade da Repu-
blica Brazileira depenqe de que suas leis, seus poderes políticos, sua Cons-
tituição sejam ig·ualmep.te respeitados por todos os Estados da União ; que 
nenhum se julgue disp1ensado de lhe prestar obediencia; que a lei de soli-
dariedade rigorosamen,te reine entre a União e os Estados, nenhum sendo 
m elhor que os outros, nenhum devendo ter pela população, riqueza ou ou-
tros accidentes naturaes ou politicos mais direitos que os demais, pois todos 
pertencem a mãe conuµurn, á grande Patria, que só com a reverencia c 
amor igual de todos pqde dar-lhes o unico governo digno ele um nobre povo, 
que é aquelle que lhe assegura a liberdade, as garantias dos direitos indivi-
cluaes e sociaes que a Constituição Federal consagra . (Miiíto bem; miiito 
bem. O orador é PiPamente felicitado.) 

Vem á Mesa e é lida aseguinte indicação. -
hidico que a Commissão de Constituição e Justiça interponha parecer no 

sentido ele decidir si os; princípios constitucionaes da União, especialmente 
Olil da fórma republicana federativa sob o regimen re-

indicação. presentativo, são respeitados na Constituição elo Es-
tf,Ldo elo Rio Grande elo Sul de 14. de julho de i891, 

considerando a digna Commissão : • 
a) que a Assembléa de Representantes do Estado, instituida por essa 

Constituição, tem a unica funcção legislativa apreciavel ele decretar o orça-
mento annua-1 da recei~a e da despeza com todos os serviços publicas, exi-
gida pelo presidente do Estado, que os organiza livremente; 

b) que essa assem])léa não se póde considerar a Assembléa Legislativa 
do Estado a que se referem os artigos 4.0 e 90 da Constituição Federal, 
conferindo-lhes intervep.ção na incorporação, desmembramento e formação 
de novos Estados e na reforma da Constituição ela União ; 
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e) que o Poder Legislativo do · Estado está expressamente confiado ao 
respectivo presidente, e assim inexistente a divisão do Executivo e Legisla-
tivo adoptada corno base da organização politica nacional ; 

d) que o presidente nomeia livremente um vice-pvesidente para todo o 
período quinquennal do seu governo e que o substituirá nos casos de re-
nuncia ou morte até o. fim do mesmo quinquennio, nomeação opposta ao 
principio da electividade do chefe do Executivo no regímen republicano; 

e) que o presidente do Estado tem o poder de reformar a Constituição ; 
f) que esta institue o governo e administração municipal sob identico 

regímen ao do Estado, reservando ao presidente deste a attribuição de de-
clarar sem efl'eito as resoluções e actos de todas as autoridades municipaes, 
que no seu entender forem oppostos ás leis do Estado, promulgadas pelo 
mesmo presidente, que tarnbem póde extinguir e annexar m.unicipios, nos 
casos consignados na Constituição estadual. 

Indico, outrosim, que a digna Commissão attenda em seu parecer si é 
juridicamente subsistente aquella referida Constituição do 14 de -julho de 
'1891, considerando : · 

g) que antes de organizado o Estado na fórma por ella determinada, 
tendo apenas sido eleito pela Constituinte o primeiro presidente do mesmo 
Estado, este remznciou o seu cargo em II de novembro de 1891, instaurando-
se nessa data, por effeito da revolução surgida contra o golpe de Estado 
desferido pelo Presidente da Republica em 3 de novembro do mesmo anno, 
um novo governo provisorio do Rio Grande, que convocou uma Constituinte 
para organizar o n;iesmo Rio Grande, e o presidiu até 16 de junho de 1892, 
considerando insubsistente a Constituição de 14 de julho ; 

h) que em l'J do referido mez de junho o presidente do Estado renun-
ciante ouresignatario em 11 de novembro de1891 declarou r eassumir o seu 
cargo por investidura ou acclamação da multidão popular e guarda civica, 
como declarou em decreto daquelle dia 17, e, invocando a Constitlúção de 
14 de julho, nomeou um vice-presidente, renunciando no mesmo dia a sua 
presidencia ; 

i) que es ta nomeação não podia ser feita pelo presidente porque renun-
ciara seu cargo em 1891, nem podia ser approvada pelos conselhos munici-
paes , como prescreve aquella Constituição - porque não existiam ; 

j) que a Constituiçã,o de 14 de julho de 1891 foi assim declarada em vigor 
por autoridade incompetente, sendo esta declaração a fonte unica do regí-
men a que está suhmettido o Rio Grande do Sul, tendo-se fechado o periodo 
prefixado pelo art. 2. 0 das disposições transitarias da Coustituição Federal 
Rara a organização constitucional dos ll;stados, sem estar o Rio Grande do 
8ul oro·anizado constitucionalmente. 

Sala das sessões, 13 de novembro de 1906. - Antunes J.Vlaciel . 

O Sr. Presidente. - De accôrdo com o art. 144 do Re"'imento vae 
ser remettida immediatamcnte á Commissão de Constituição e Justiça !l. in-
dicação do Sr. Deputado Antunes Maciel. 



- 244 -

SESSÃO DE 21 DE MAIO (1907) 

Opina no sentido de ser archivada a indicação do Sr. Deputado Antunes 
Maciel, relativa á Constituição do Estado do Rio Grande do Sul . 

Duas questões são submettidas ao estudo da Commissão de Constituição 
e Justiça pela indicação do Sr. Deputado Antunes 

Parecer. Maciel. 
Invertendo a ordem por elle adoptada, são ellas: 

I) Póde ser considerada em vigor a ConsLituição do Ilio Grande do 
Sul ? 

II) Não· se oppõe ella aos principias constitucionaes da União? 

I 

Pretende o illustre au tor da indicação que a Constituição do Rio Grande 
não está juridicamente em vigor, porque 

tendo o golpe de Estado de 3 de Novembro determinado a renuncia 
do Sr. Julio de Castilhos, então presidente do filo Grande, foi elle 
substituído por um governo provisorio, que considerou insubsis-
tente a Constituiçfto de 14 de Julho de 1891 e conv'ocou uma assem-
b léa constituifj.te para votar nova Constituição. 

Mais tarde, porém, o mesmo Sr. Julio de Castilhos reassumiu o 
governo e COIJ-Siderou em vigor aquella Constituição, que foi assim 
declarada vigente por autoridade incompetente. 

O simples enunciado da questão mostra a improcedencia da arguição. 
De parte a questão de saber si o Sr. Castilhos renunciou ou foi deposto 

(sendo a .deposição a verdade historica, segundo o insuspeito testemunho do 
Sr. Demetrio Ribeiro - Annaes da Gamara dos Deputados, de Julho de i892, 
paginas 14 - e a depQsição seguida de reposição derimiria a questão) o que 
é certo é que a Consti~uição de 14 de Julho foi votada por uma constituinte 
e só por outra constituinte poderia ser revogada. 

A declaração do governo provisorio que succedeu ao Sr . Julio de Cas-
tilhos - de que consiqerava insubsistente aquella Constituição, não bastava 
para invalidal-a, de vez que, antes de reunir-se a constituinte convocada e 
de votar uma nova Constituição, a contra-revolução repoz no governo o 
Sr. Castilhos. 

Na mesma occasi~o de taes successos do filo Grande, as deposições, 
oriundas da reacção cpntra o golpe de Estado de 3 de Novembro, se con-
summavam em outrqs Estados, onde novas constituintes se reuniam e 
votavam novas Consfituições . Foi o que se deu no lUo de Janeiro, Mara-
nhão, Cear·á, Parabybi;i. do Norte, Amazonas, Sergipe, Espírito Santo, Paraná, 
Santa Catharina e Piauhy. 

Não assim no filo Grande do Sul : alli nenhuma constituinte revogou a 
Constituição de 14 de ,Julho, nenhuma outra cons.tituição foi alli votada. 

Está pois, de direito, como está de facto, em pleno vigor a Constituição 
do filo Grande do Sul, que não foi revogada por autoridade competente. 
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II 

Pretende, porém, a indicação que tal Constituição oppõe-se aos p~inci
. pios constitucionaes da União e á forma republicana federativa: 

a) porque a Assembléa dos Representantes tem a unica apreciavel 
funcção legislativa de decretar o orçamento do Estado ; 

b) ·porque essa Assembléa não pode ser considerada a assembléa leo-is-
lativa do Estado a que se referem os arts. 4 e 90 da Constituição Fede~al; 

c) porque o poder legislativo está expressamente confiado ao presi-
dente do Estado e assim inexistente a divisão dos poderes legislativo e 
executivo, adoptada como base da organisação politica nacional ; 

cl) porque o presidente do Estado nomeia livremente o vice-presidente, 
o que se oppõe ao principio da electividade do chefe do executivo no 
regimen republicano ; 

e) porque o presidente tem o poder de reformar a Constituição; 
f) porque esta institue o governo e administração do município sob 

regímen identico ao do Estado. . · 
Antes de abordarmos cada uma dessas theses, cumpre verificar si ao 

Congresso Nacional compete intervir em tal caso, isto é, si lhe assiste o 
direito de declarar contraria aos princípios constitucionaes da União uma 
Constituição de Estado e de providenciar para que cesse tal situação. 

Pensa a commissão que recusar-lhe tal direito é aclmittir a dissolubili~ 
dade da Federação, hypothese que a Constituição Federal absolutamente 
excluiu no art . x.•, verb. "união perpetua e indissoluvel "· 

Recusar-lhe esse direito é confessar que o art. 63 da Constituição 
Federal não tem effectividade pratica, nem sancção. 

De facto, ao Poder Executivo não cabe arvorar-se em arbitro das orga-
nizações constitucionaes dos Estados, para declaral-a:s i.nsubsisten:tes. 

Ao Poder Judiciario só assiste o direito de intervir em especie, em cada 
caso concreto sujeito ao seu exame, para declarar a lei do Estado, ordina-
ria ou constitucional, inapplicavel a esse caso, por contraria á Constituição 
Federal. 

Negar, pois; ao Legislativo Federal a competencia para decretar a inter-
venção na hypothese é proclamar que os Estados podem se organizar como 
bem entenderem, instituindo até o governo hereditario, menospresando os 
princípios constitucionaes da União, visto como nenhum dos poderes desta 
lhes poderá tomar contas de tal organização e exigir que respeitem os pre-
ceitos do art. 63 da Constituição Federal. 

Felizmente, porém, assim não acontece . 
Da combinação do art. 6°. n. 2, desta Constituição - que prescreve a 

intervenção do poder federal nos negocios peculiares dos Estados para 
manter a forma republicana federativa - e do art. 63, que exige que os 
Estados se organ:ize1n de accôrdo com os princípios constitucionâ.es da 
União - com o art. 34, ns . 33 e 34 - que dão ao Poder Legislativo a com-
petencia exclusiva para decretar as leis necessarias ao exercício elos poderes 
quf, pertencem á União e as leis organicas para e-x:ecução completa da Con-
stituição, e art. 35, n . 1, em que se incumbe ao mesmo poder de velar na 
guarda da Constituição, resulta aincontestavel competencia do Poder Legis-
lativo Federal para, verificado que uma constituição de Estado viola a 
fórma republicana federativa e os princípios constitucionaes da União, 
decretar que, por intermedio do Poder Executivo, se cumpram as provi-
dencias que forem adoptadas no sentido de fazer voltar o Estado discolo á 
normalidade institucional do Pacto Federal. (Barbalho, Comm., art. 6. 0 , 

n. 2, pag. 24.) 



- ~4.6 -

O que é preciso - é não esquecer que " no uso da.quella. faculdade, 
aliás indispensa.vel e benefica. em seus effeitos, corre grande risco a 
autonomia. dos Esta.dos·. Isto aconselha. a maior pa.rcimo!lia. e o 
ma.is escrupuloso zelo e cuida.do no seu emprego, pena de sacrifi-
carem-se gravissimos interesses o direitos muito respeitaveis e de 
Çl.esacredita.r-se urna medida política. do mais elevado alcance e 
importa.ncia.. Attentado, porém, a.o uso regular e legitimo dessa 
preroga.tiva. da União é o que não se póde encontrar. (Barba.lho, 
pp. cit., ibid., pag. 25.) 

Assim, pois, a commissão tem co;mo certo que a.o Poder Legislativo da 
União compete decretar a intervenção no Estado cuja Constituição viole 
os princípios constituciona.es da Federação. (Barba.lho, op. cit., i:i.rt. 63, 
pa.g. 268.) . 

Será esse o caso da Constituição do H.io Grande do Sul ? 
E' o que vamos ex<!-mina.r, a.compa.nha,ndo os itens da indicação. 

A. B. C. ) 

O primeiro e debatido ponto de censura á organização constitucional 
do filo Grande do Sul é e tem sido o das funcções dos seus poderes legisla-
tivo e executivo. 

Porque? Porque a extensão das faculdades deste e a restricção das 
da.quelle a.figuram-se contra.rias " a.os princípios constituciona.es 11 da União. 

Sem considerar infeliz e falso o principio da divisão dos poderes (Duguit, 
Etudes de Dr. Pub ., 1.0 vol., pa.gs. 436 e 2. 0 vol., pag. 283), tanto mais que não 
fazemos obra de doutrip.ario, mas estudamos um. texto de direito positivo, 
não podemos negar que a divisão dos poderes é um dos · princípios consti-
tucionaes da União, a ique os Estados devem obedecer, ex-vi do art. 63 da 
Constituição Federal. (~arba.lho, op. cit., art. 63, pag. 269.) 

Essa divisão é consagrada pela Constituição do H.io Grande do Sul 
(a.rt. 6. 0 ) , que estahelecf! ta.mbem a sua harmonia. e independencia. (cita.do 
artigo), sendo de notar que é completa. a independencia. do legislativo 
(Assembléa. dos H.epresl'!nta.ntes), cujas deliberações não são sujeitas ao veto 
presidencial ( a.rt. 49). 

O que é preciso é não confundir a existencia. separada., a harmonia. e 
independencia dos tres poderes com a maior ou menor somma. de suas attri-
buições. 

O que· se exige é qlj.e as faculdades confiadas a cada um dos tres pode-
res não sejam enfeixad[J.s nas mesmas mãos que possuem as de um delles: 
esta confusão, que cara.i; terizava os governos absolutos, é que seria subver-
siva de uma constituição livre. (Calvo, tra.d. de Story, liv. UI, ca.p. VI, 
n. 270). 

Não ha, diz com ve:rda.de Moreau, catalogos de attribuições legislativas 
e regulamenta:ves . · 

De povo a povo, dentro do mesmo regímen republica.no federativo, de 
Constituição a Constituição, a somma. das a.ttribuições varia, como varia de 
Esta.do a Estado, na União Brazileira. 

- Ha. hoje funcções que o direito publico considera inherentes a cada um 
dos poderes, tendo em ~ttenção o processo e as causas historicas da divisão 
dos mesmos poderes : 

Ao legislativo, a voração dos impostos e da sua distribuição pelos ser-
viços publicos ; 

Ao executivo, a direcção desses serviços ; 
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Ao judiciario, a applicq.çãçi do direito nos casos conç.retos dos liti~ios 
suhmettidos á sua decisão. 

A esses preceitos não fugiu a Constituição do Rio Grande. Nem se dig·a 
, que, não competindo ao Pqder Legislativo " intervir na organização dos 

serviços puhlicos " (art. 5(3, n. 4), fica supprimida a sua funcção essencial 
(orçamentaria), pois é certo que póde . elle nullificar f.!. acção do executivo, 
porventura inconveniente, não votando os meios de custeio de tal ou tal 
serviço por este creado - e o póde fazer· com maior segurança do que nos 
outros Estados da União, porque a lei orçamentaria riõ-g-randense não está 
sujeita ao 1Jéto do presidente, que tem de executal-a corno for vptada 
(art. 49) e que é i1esponsavel perante a AssemJ)léa dos Representantes 
(art. 56, n. 7) . 

Não parece, pois, ao relo.tor que a maior ou menor extensão das attri-
buições do Executiyo e do Legislativo, u ma vez respeitadas a funcção essen-
cial de cada um, e a harmonia e independencia entre elles, constitua violação 
dos " princípios constitucionaes da União " . 

Nem vemos a razão por que a Assemhléa dos Representantes do Rio 
Grande do Sul não é a assembléa legislativa de que cogitam os arts. 4 e 90 
da Constituição Federal : 

1) O art. 4. 0 trata da votação de actos que modifiquem o territorio dos 
Estados. 

A Constituição do Rio Grande attrihue expressa (e desnecessariamente) 
essa competencia á Assembléa (art. 56, n. 6). 

II) O art. 90 r efere-se á proposta de reforma d;i. Constituiçãq da Repu-
blica pelas assemhléas legislativas dos Estados. 

Não importa que a Constituição do Rio Grande não comiagre tal direito 
á Assembléa dos Representantes, porquanto elle préexiste áquella Constitui-
ção e está assegurado pela Constittúção Federal. Sem cogitar do que possam 
prescrever ou não as constituições dos Estados, o Congresso Nacional tem 
o dever de receber as propostas de reforma d;i. Col.lstit~ção Federal, que 
lhe sejam enviadas pelas assembléas estaduaes. 

Tamb eru silenciam sol:>re tal competencia das respectivas f.!.Ssem])léas 
legislativas as Constituições ele Minas , Ceará, Alagoas, Riq Grande do Norte, 
Amazonas, Piauhy, Parahyha, Bahia , Santa Catharina, Rio de Janeiro, 
Goyaz, Pernambuco, Espírito-Santo, Paraná e Pará. 

Só a . ella se referem de modo expresso as Constituições de São Paulo, 
Matto Grosso e Sergipe e ele modo implícito a do Marap.J+ão . 

A funcção de promulgar as leis de sua competencia (art. 20, n. 1. 0 ) não 
confere ao presidente o poder exclusivo de legislar. O presidente propõe a 
lei (art. 32), sujeita-a á critica (art. cit. ns. r , 2 e 3) e promulga-a (art. cit. 
n. 4), mas o conselhos muuicipaes podem revogal-a (art. cit. n. 4). 

E' uma fórma de referendum popular, pois que é o povo por seus mais 
directos representantes,. eleitos sempre com tiü mai+dato, que se oppõe' ás 
leis que lhe pareçam más, além de que a assembléa dos representantes, 
como vimos, pode deixar de votar os meios para sua execução. 

A organização, pois, não contraria á forma republicana. 
Deixa a commissão de inquerir si ella é a mais van~ajosri,, por ser isso 

estranho ao seu dever. 

D) 

A livre nomeação do vice-presidente, successor eventu!J,l, :qãp se con~. 
forma - diz a indicação - com o principio da elec~ivid!idc;i dP chefe do 
executivo. 

Não parece procedente a arguição. O " priifcip~o constit11cio:qf4 " ~ o d~ 
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electividade do chefe effectivo do Poder Executivq (ao qual se submetteu. a 
Constituição do Rio Grande - art. 17) e não o da dos seus successores even-
tuaes: 

1) A propria Constituição Federal o proclama, considerando successores 
eventuaes do Presidente da Republica. o vice-presidente do Senado, o presi-
dente da Gamara e o do Supremo Tribunal Federal (art. 41, n. 2) ; 

II) As Constituições de outros Estados da Uuião estabelecem o mesmo 
principio da Constit,uição Federal, convindo salientar que a da Bahia 
(a.rt. 46) não creou o cargo de vice-presidente Pleito por suffra.gio popular; 

Ili) Nos Estados Unidos ela America. do Norte, é sabido, o secreta.rio de 
Estado, de nomeação do Presidente, é seu successor eventual; 

IV) Não importa a duração do governo do successor eventual. A pro-
pria Constituição Federal prescreve que nos dous ultinios annos do período 
presidencial não se fará nova eleição pela vaga de Presidente ou vice-presi-
dente (art. 42) . 

V) Para encerrar esta rapida analyse dessa parte da indicação, não será 
descabido transcrevermos esta opinião de eminente publicista patrio : 

" Esta disposição da Constituição Rio-Grandense, que attribue 
ao presidente a designação do seu successor, tem sido vivamente 
combatida como attentatoria dos princípios basicos da Constituição · 
Federal e inspirada pelo sectarismo posiLivista, que preconiza a 
chamada dictadma scientifi.ca. 

Já tive occasião de confessar as minhas crenças catholicas e a 
minha índole essencialmente conservadora não se harmoniza com o 
radicalismo rubro de alguns dos proceres rio-grandenses no período 
de sua organização républicana. 

Não sou, lportanto, suspeito de parcialidade, considerando 
improcedente a. alludida. censura.. 

Theoricamente, me parece leo-itimo que 'o cidadão investido do 
encargo governamental pela co~ança popular e para realizar, cm 
prazo certo, . ulll programma - que se presume conhecido e de 
accôrdo com a~ aspirações nacionaes - tenha o direito de indicar o 
seu. alter ego, '.1- pessoa que elle julgar capaz ele executar sem vaci-
llações o seu plano de governo. 

E' um caso de substabelecimento de mandato, admittido no 
nosso direito civil e que sem inconveniente póde ser enxertado no 
nosso direito cqnstitucional. 

O _vice-presidente eleito não poderia ter programma differente 
do presidente, mas faltar-lhe-ia talvez a energia necessaria para 
executal-o. 

Praticamente, o resultado não differiria do estabelecido na 
Constituição Ri·o-Grandense ; o vice-presidente seria um homem do 
presidente, lençio pela sua cartilha, quando não fossem ambos 
sacristães do mesmo Pigario . (Viveiros de Castro. Trat. de Dir. Adm., 
pag. 679, nota ~1.) 

E 

. O presidente tem o poder de reformar a Constituição, diz a indicação. 
E' princip}o conslit~ci~nal ela União que as constituições ~sta.duaes, como a 
federal, sao suscept1veu:l de reforma (Const. art. 2.º das disp. trans.) 

A Constituição nãq prescreveu, nem podia prescrever o processo de 
reforma das constituições locaes. 



A estas compete estabelecel-o. 
Ora, a Constitui9ão do Rio Grande determina: 

" Art. ?6. A Constituição poderá ser reformada, ou por iniciativa 
do presidente do Estado, ou em CJirtude de petição da maioria ·dos 
conselhos municipaes. 

§ 1. 0 Quando a reforma for promovida por iniciativa do 
presidente, cumprirá a este publicar o respectivo plano, o qual 
preCJalecerá si dentro de tres mezes, for appro()ado pela maioria dos 
conselhos municipaes. . 

§ 2. 0 Si a reforma for pedida pela maioria dos conselhos, o 
presidente dará publicidade á petição, expondo-a á apreciação 
publica durante tres mezes; findo este prazo, si aquella maioria 
mantiver o seu pedido, o presidente promulgará a reforma. • 

Como se vê, ha dous meios de reformar a Constituição; mas ambos são 
de definitiva approvação dos conselhos municipaes, corporações electivas, 
directas representantes do povo, e que melhor conhecem a s suas necessi-
dades e aspirações. 

O processo é republicano, é ainda a applicação do referendum e do 
direito de iniciativa. 

Não tem, portanto, o Presidente o poder de reformar a Constituiçâo. 
Elle só tem a iniciativa, como ateem os conselhos municipaes . 

O presidente do Rio Grande, quanto á reforma da respectiva Consti-
tuição, está na mesma posição das assembléas estaduaes quanto á da 
Constituição Federal: um e outras propõem a reforma. 

Si lá, a maioria dos conselhos, e, na União, o Congresso, pela forma 
prescripta, approvaram a proposta, estará feita a reforma. 

Não ha, pois, em que, nesse particular, viole os principios constitu-
cionaes da União a Constituição do Rio Grande. 

F 

Finalmente, a indicação incrimina esta Constituição porque institue o 
regimen municipal nos mesmos moldes do do Estado. 

O que nacj:uella Constituição vemos é a instituição da autonomia 
municipal nos termos da Constituição Federal e a censura da paridade do 
governo municipal e do governo estadual fica desfeita pelo que deixamos 
dito em relação a este. 

Assim é o parecer. 
Que seja archivada a indicação do Sr. Deputado Antunes Maciel. 
Sala das sessões, 20 de Maio de 190?. - João Luiz Al()es, presidente e 

relator. - H. Borges. - Germano Hasslocher. - Joaquim Augusto Barros 
Penteado. - Frederio Borges. 
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NOTA 

CASO DO ESPIRITO SANTO 

MENSAGEM . 

Em 23 de Agosto é lida a mensagem do Presidente da Republica. 
E' ençiada á Commissão de Constituição e Justiça . 

Não consta o andamento nos Annaes. 





GA MARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO 

MENSAGEM. 

Srs. Membros do Cong-resso Nacional. Transmitto-vos, para que 
tomeis na consideração qu e merecer, a inclusa reppesentação sobre a 
dualidade do Congresso no Estado do Espírito Santo. - Rio, 22 de 
Agosto de 1907. - Affonso Augusto Moreira Penna. 

A' Commissão de Constituição e Justiça. 

REPRESENTAÇÃO DO ESPI R. ITO SANTO 

lLL111º E Ex1110 SR. PRESIDENTE DA REFUBLICA 

Legitimos representantes do povo espiritosautense, na ci,ualidade de 
Depu tados ao Congresso Legislativo do Estado, eleitos no pleito de 31 de 
Dezembro do anno findo para o triennio de 1907 á 1909, sentimos o 
imperioso dever de trazer ao elevado e esclarecido criterio do primeiro 
magistrado da Nação o estado anomalo e anarcbico em que se acha esta 
parte do territorio brazileiro pela prepotencia sem limites de mu governo 
que sofl'rendo nas urnas eleitoraes a mais completa derrota do partido que 
o apoia, yretende com os elementos officiaes e empre~o c~a for~a, e~evar a 
catheg·oria de r epresentante, de membros do poder leg1slat1vo, c1dadaos que 
não foram absolutamente eleitos no pleito que se ferio para Deputados ao 
Con°Tesso do Estado . · E' indubitavel Exmo. Snr. que a forma republicana federativa não 
significa simplesmente a existencia do apparelho que constitue o systemçi. 
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democratico; ella envolve, comprehende o seu funccionamento regular pela 
realidade das garantias que o systema estabelece e sem as quaes desap-
parece a forma republicana para dar Jogar á mais ferrenha -autocracia e 
despotismo. Não existe no momento a forma republicana neste Estado pela 
depravação do regimen, desde que o governo entendeu fazer funccionar a 
assembléa illegal, composta de cidadãos derrotados nas urnas denominando 
essa aggremiação que é o productó da fraude, da compressão e da violencia 
do Cono-resso Legislativo do Estado e impedindo que os leo-itimos represen-
tantes âo povo, signatarios da presente, penetrassem no eilillcio do mesmo 
Congresso no dia g do corrente, designado para o inicio das sessões 
preparatorjas, o que deu em resultado serem compellidos deante da força e 
da prepotencia a escolher outro edi:ficio onde se reuniram e se constituiram 
em assembléa legal, celebrando as suas sessões, organisando a respectiva 
meza provisoria, do que deram immediato conhecimento a V. Ex. por 
telegramma (documento n. 0 1) elegendo a commissão de verificação de 
poderes, o.fficiando ao Exmo. Sr. Presidente do Estado (documento n. 0 2) 
reconhecendo os poderes de seus memJ)ros . (documentos n. º" 3 e 4) 
procedendo a sessão solemne da installação (documento n. 0 5) e finalmente 
desempenhando as suas legitimas funcções de representantes do povo, de 
cujo mandato não podem abrir mão, como delegatorios de su:i confiança, 
para se submetterem ás imposições de um poder que busca asphixiar as 
grandes forças opposicionistas do Estado que elegeram nas urnas os seus 
candidatos. 

Para fazer cessar tão anarchica situação donde inevitavelmente 
resultarão graves perturbações da ordem publica e o desprestigio do 
regímen, reclamam os signatai:ios da presente, em nome dos princípios que 
nos regem, o prompto e salutar remedia consagrado no artigo sexto § 2 da 
Constituição Federal. 

O legislador, previdente e sabio, concedeu á União o direito de 
intervenção nos Es·~ados para manter a .forma republicana que a nação 
adaptou e essa int~rvenção é perfeitamente legitima e imprP,scindivel á 
realidade e existenci~ do regímen, estando já consagrada nas Constituições 
dos povos cultos. 

Assim, a Constituição Argentina firma o principio de que o Governo 
Federal póde interv:\r no territorio das províncias em quatro casos sendo 
dois de motu-prop1·io. . 

Nos dois primeirps casos intervem : " Para garantir a forma republicana 
de governo e o exercício das instituições locaes. " 

" Um dos principaes fins do governo, diz Jameson (Const . Conv., 
pag. 106) é assegurar ao cidadão que ha autoridade para gerir os negocios 
publicas, quem é essa autoridade e quaes são as leis a que se deve 
obediencia. ,, 

Realmente a duplicata ou dualidade do governo ou de poder legislativo 
em um Estado, traduz a mais completa anarchia, não sabendo o cidadão a 
quem deva prestar ohedieucia e qual a lei que deve ser observada, 
resultando d'ahi gravíssimos damnos á ordem publica. 

O que mais prejudica e avilta o regímen é a subvenção dos princípios 
constitucionaes, o vilipendio da Constituição por parte do Governo Estadual 
como succede no caso do Espírito Santo. 

Commentando o artigo 6. 0 § 2. 0 da lei fundamental da Republica assim 
se expressa o illustre jurista e publicista Snr. Dr. João Barbalho : " A falta 
ou cessação de govemo em um Estado, a dualidade de governadores ou de 
Congressos constituem uma verdadeira suspensão, vi:olação ou depravação 
da forma republicana. São casos pois de interCJençâo federal e comprehendem-
se no artigo 6. 0 § !!J.º Se o cidadão acha-se perauLe mais de um chefe do 
Estado, mais de um corpo legislatiCJo, se ha leis e actos na mesma occasião 
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proce_dentes de assembléas e autoridades rivaes, que disputam a obediencia 
do povo, não sabe o cidadão a que autoridade recorra, a qual pagar o 
imposto, etc., não existe então governo, mas anarchia e grave perigo e 
damno para as instituições e para os direitos que ellas devem garantir, dos 
cidadãos e das autoridades legislativas. " · 

Temos até aqui justificado a legitimidade elo pedido de intervenção 
federal para fazer cessar a anarchia que reina neste· Estado pelo funcciona-
mento ele dous Congressos, pela existencia ele dois poderes legislativos, um 
delles, o constituído pelos reclamantes, legitimamente eleitos nas lU'nas t, 
manutenido pela justiça federal e o outro, o dos adeptos do O'Overno do 
Espírito Santo - resultado da fraude, das actas clandestinas e duplicatas, um 
agrupamento illegal arvorado em assembléa legislativa tendo por apoio as 
baionetas policiaes. 

Entraremos agora na exposição dos factos relativos á dualidade do 
Congresso, pedindo venia para invocar a illustrada attenção para todos os 
crimes e violencias postos em pratica pelo governo do Estado, suas 
desabusadas intervenções nos pleitos, parte já constante da exposição 
minuciosa feita perante a Camara e Senado Federal no anno findo por 
occasião do reconhecimento de um Senador e Deputados por este Estado. 

Crimes e violencias praticados pelo Governo Estadoal. Suas desabu-
sadas intervenções nos pleitos eleitoraes. 

Está. na consciencia publica o procedimento abusivo e violento do 
governo estadoal por occasião das ultimas eleições federaes. 

Todos os meios foram julgados licitos desde as deposições criminosas 
de presidentes e membros dos governos municipaes, filiados ao partido 
opposicionista e adrede preparados como arma politica, desde o morticínio 
de Nova Almeida, onde tombaram para sempre dois cidadãos -eleitores, 
páes de familia, deixando um delles na orphandade oito innocentes crianças, 
desde as scenas tristissimas de que foi theatro a cidade de Guarapary 
onde a capangada assalariada pelos g·overnistas e auxiliada ás escancaras 
pela policia não consentio que o presidente do Governo Municipal em 
exercicio, Coronel Pedro José, fosse em companhia de seus amigos e 
collegas de governo proceder a nova eleição de presidente do mesmo 
governo, obrigando aquelle cidadão sob ameaça de morte a abandonar com 
sua fimilia a localidade onde residia e onde possue importante estabeleci-
mento commercial, desde as arruaças que tiveram logar nestl:J, capital, 
desacatos e aggressões a membros da opposição em plena rua, vaias 
publicamente testemunhadas, contra o primeiro Vice-Presidente do Estado 
em frente a uma força de 5o praças ao mando de um Capitão, que 
impassível assistio a tudo isso, tentativa contra· a vida do integro Juiz de 
direito de São Matheus, Dr. Santos Neves, por parte de um inferior do 
corpo de policia fazendo o destacamento que alli se achava toda a sorte de 
tropelias, sob o commando de um official que encarregou-se da empreitada 
de coagir e violentar a grande maioria do eleitorado opposicionista, 
sobejamente conhecidos, desde o cerco audacioso ela ·Secção eleitoral de 
Carapina, por uma força de 12 praças ás ordens de um sargento que de 
armas embaladas não consentio que a opposição em uma eleição mmúcipal 
exercesse o direito de voto, até o emprego da força espalhada por todas as 
localidades do l,i.:stado ameaçando e attcrrorisando as populações nuaes, 
assalto á 6.ª Secção da Capital nas elP-ições f<~deraes, em cuja secção a 

· opposição dispunha da quasi unaiúmidade do eleitorado, havendo disparado 
armas, ferimentos, tomada de títulos a eleitores e ameaças de prisão contra 
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os que não r ecebessem a chapa governista, salientando-se nestas violencias 
a policia e até auxiliares da admilústração que se tem collocado á frente dos 
arruaceiros, ostentando publicamente o seu poderio e a impmúdade com 
que contam por parte do governo, tudo isto caracterisa, Exmo. Snr. a 
situação aillitiva e oppressora que este Estado atravessa, porque o poder 
executivo tenta suffocar a immensa corrente de opiniões inteiramente 
sympathicas ao numeroso e coheso partido político que . as opposições 
colligadas representam neste Estado. Taes foram os -desmandos e crimes do 
governo estadoal, que muito e muito longe iríamos se quizessemos 
particula.risal-os um a um. Já na legislatura passaüa, em sessão de 20 de 
Setembro ele 1905 foi apresentada ao Congresso deste Estado uma longa e 
desenvolvida queixa contra o Presidente, Coronel Henrique da Silva 
Coutinho (Documento nº 6l como incurso no artigo 15 § 2. 0 da Lei nº 47 de 5 
de Dezembro de 1892, sendo votado e approvado pelo mesmo Congresso o 
parecer da respectiva Commissão declarando haver base mais que sufficiente 
para a accusação do Presidente e que o Con&'resso providencie para que se 
torne tambem effectiva a sua responsaoilidade pelos outros crimes 
representados na mesma queixa. A queixa referida acha-se instruída com 
2 documentos . Para dar uma idea accentuada da compressão e violencia do 
governo nos· pleitos eleitoraes, hasta salientar que o Presidente do .Estado 
assumindo as funcções de chefo de partido, como é considerado pela sua 
imprensa official, apresentando e recommendando candidatm·as (Docu-
mento n .0 7) manda chamar eleitores á sua propria secretaria para impor-
lhes a chapa do seu governo, assistindo impassível ás violencias feitas á 
opposiçáo, e, consentindo nos maiores insultos na imprensa official contra 
cidadãos respeitaveis, nos mais grosseiros ataques ao proprio poder 
legislativo da Republica pelo reconhecimento do Senador e Deputados 
Federaes por este Estado, membros da opposição, tolerando a distríhuição 
pelas ruas da Capita~ elos mais violentos pasquins e finalmente admittindo 
á sua privança e considerações parLiculares, indivíduos responsaveis por 

. semelhantes despropositos. 
Reconhecidos pe+o Congresso Federal na sessão passada o Senador e 

Deputados por este Estado, filiados ao partido opposicionista os adeptos 
da situação dominante contando com a impunidade e protecção da policia, 
assaltaram a typographia elo orgão da opposição, o jornal Estado do 
Espirita Santo, fazeqdo parte do grupo atacante, empregados estadoaes 
alguns auxiliares da ,adruinistração, agentes de policia e praças á paizana 
damnificaram a machina de impressão, quebrando peças e subLrahindo 
outras, inutilisaram todo o material, edição do jornal e os annaes do 
Congresso do Estado que estavam promptos para ser entregues na 
conformidade do contracto existente, sendo queimados na rua como outros 
de fé. 

E até hoje nem siquer o inquerito foi aberto para punição elos culpados, 
dos desordeiros que transitaram livt·emente nesta Capital, porque elles 
privam com a administração do Estado, penetram em palacios e dahi 
sabem para as arruaças e violencias aos adversarios da situação levando a 
audacia ao ponto de vociferarem quasi diariamenLe, que repetirão as sccnas 
de vandalismo de 19 de Maio, ernpastellando novamente a typographia do 
orgão opposicionista ! . 

Para cumulo de tanta oppressão convem notar que o direito de 
regosijo por um acontecimento político, qual o legitimo reconhecimento 
feito pelo Congresso Nacional, dos candidatos da oj:>posição, eleitos rro 
pleito de 3o de Janeiro do anno passado, não foi concedido ao partido 
opposicionista por coµsiderar o então chefe de policia, semelhante regosijo 
um acto que traduzia um ludibrio ao governo, na sua propria expressão, e 
para evitar qualquer mani!'estaçil.o de contentamento fez ·sahir do quartel 
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duas forças numerosas convenientemente municiadas e que se dil'igiram 
para o b air.ro da Capichaba, onde praticaram toda sorte de violeneias, 
sendo desrespeitadas as familias, que foram coagidas a fechar as portas de 
suas casas para não serem victimas de desordeiros e da policia de armas · 
embaladas. O Estado do Espírito Santo está fóra da lei, fóra da ordem 
constitucional. -

Não fôra a prudencia que a opposição tem sabido guardar até hoje; não 
confiassem as victimas da tyrania e da violencia na magestade da lei e nos 
altos poderes da Republica e já de ha muito estaria esta parte da federação 
conflagrada pela guerra civil com todo o seu cortejo de homens. 

Eleição para Deputados Estadoaes. Victoria da opposição . 

Ca usa da dualidade do Congresso. 

Com o reconhecimento do Senador e Deputados federacs, membros do 
partido opposicionista no Estado redobraram as violeneias e perseguições 
contra os que não apoiam a situação dominante no Espírito Santo e o 
governo pelos seus mais fervorosos adeptos declarava e propalava seru 
reservas que na eleição para deputados estacloaes não lo&'raria vencer um 
unico candidato da opposição ; sómente serião reconhecid.os os ela chapa 
official e que em diversas localidades muitos adversarios da situação nem 
sequer ·poderiam exercer o direito de voto ! 

E isto diziam os situacionistas, seria uma resposta ao Congresso 
Nacional por não terem sido reconhecidos pelo Senado e Camarn os 
candidatos do Governo estadoal ! 

Desdobrou-se o plano da fraude, da compressão e da violencia e de 
todos os pontos do Estado eram denunciadas as tropelias que diariamente 
se registravam, não tendo as victimas para quem recorrer em tão angustiosa 
situação . . 

A senha para toda a parte era vencer, mas vencer quaesquer que 
fossem os meios, embora com o desprestigio da lei e suffocanclo-se a 
a:_rande maioria do eleitorado de que dispôe o partido opposicionista do 
J!;stado . Os desatinos succederam-se e a cidade do cachoeiro de ltapemi:rim, 
uma da.s mais importantes do Estado, testemunhava o tristíssimo 
espectaculo da deposição do juiz de direito da mesma Comarca, Dr. José 
Espindula Batalha, Ribeiro, magistrado integro e cxacto cumpridor da lei, 
pelo facto de não servir de joguete ou de instrumento dos mandões 
politicos daquella localidade, desempenhando com a maxima correcção as 
suas funcções de juiz e honrando a toga de magistrado. 

Esse acontecimento de summa gravidade que repercutia dolorosamente 
dentro e fóra do Estado obrigou o chefe de policia a seguir para aquella 
cidade, mas, como na deposição estavam envolvidos governistas e altos 
personagens da situação, alli residentes, não se tomou o depoimento do 
magistrado victima de tamanha violencia, não se quiz ouvil-o, como devera 
sel· o na qualidade de parte ofl'endida, para que não relatasse a verdade, 
não se procurou os delinquentes, os resultados dessa impunidade servia 
mais tarde de incentivo para novo e barbara attentado contra o alludido 
magistrado atirando mão criminosa, alta noite sobre o telhado da casa de sua 
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residencia uma bomba de dynamite escapando milagrosamente de serem 
victimas de tão nefando crime o Dr. Batalha Ribeiro, sua virtuosa esposa e 
filhos. 

Sobre tão horroroso attentado que revoltou as consciencias, sãns, tem-
se guardado até hoje um silenc10 tumular e apezar das inurueras e 
constantes reclamações da impl'ensa opposicionista para que se faça a luz 
sobre o caso, para que o governo publique o resultado das diligencias 
legaes, mezes são decorridos e nada se tem feito no sentido de apurar a 
resp.onsabilidade do culpado ou culpados para soffrerem a justa e merecida 
punição . 

Derrotado o governo nas eleições federaes, entendeu, como represalia, 
privar a opposição de eleger os seus representantes na assembléa estadoal, 
np. eleição que deveria realisar- se no dia 31 de Dezembro do anuo passado 
e para isto fez passar na sessão do Congresso de Outubro do mesmo anno 
a lei eleitoral n. 0 445 de 16 de Outubro, á sua feição <Documento n .0 8) 
quando o Congresso Nacional havia dotado a Nação com uma lei que 
garante a representação das minorias. 

E' preciso deixar aqui consignado que no ultimo anno da legislatura 
passada, o Congresso deste Estado installou-se no dia 9 de Outubro e 
funccionou 5 dias em sessões diurnas e nocturuas, fazendo-se tudo de 
afogadilho para depois não haver casa ou numero legal até que encerrou-se 
em Dezembro. · 

. Não obstante a alludida lei eleitoral, conscio da sua fraqueza e apezar 
de declarar que deixava o quinto para ser disputado pela opposição 
entrava em franco e decisivo accordo com o pequeno grupo federal, 
mandava distribuir votações pelas localidades, incfuindo na chapa dos 
candidatos officiaes, adeptos daquelle grupo para fazer congresso unanime, 
tanto assim que telegraphaado a V. Ex. sob a convocação extraordinaria do 
mesmo Congresso que havia feito para tomar conhecimento de actos que 
praticára sem a sua1autorisação, declarava o snr. Presidente do Estado que 
o Congresso (referindo-se sem duvida á duplicata de assembléa que 

. engendrou) era inteifamente solidario com a administração do Estado! 
A despeito de todos os ardis postos em pratica pelo governo, a sua 

conducta e attitude assumida creavam uma atmosphera pesada entre as 
suas hostes politieas, motivaram desgostos que augmentavam pela 
suppressão de uma fl.as mais antigas comarcas do Estado, pela exclusão de 
alguns chefes locaes da chapa offtcial para dar loo-ar a adberentes da 
ultima hora, representantes do reduzido grupo federal e pretenção 
mallogrados. 

Emquanto isto acontecia as opposições colligadas, constituidas pelos 
mais fortes e poderosos elementos politicos, além de sua grande força 
numerica adquiriram novos auxilios e fortaleceram-se cada vez mais na 
sympathia publica que inspira a causa dos opprimidos batendo-se na 
defesa de seus sagrados ideaes verberando pela imprensa as violencias e 
desatinos governamentaes e trabalhando com afinco pela victoria de seus 
candidatos dentro 4a lei sem haver concorrido até hoje para qualquer 
perturbação da ordep:i. 

Nenhum habitante do Espirio Santo será capaz de apontar uma só 
arruaça feita pela opposição, ao passo que o governo arma os capangas que 
viajam em estTadas de ferro com passa~ens por conta do Estado, paga-lbes 
commedorias, faz despir a farda do policial para nivelal-o com os desor-
deiros e em todos 011 tumultos nota-se a presença de· diversos funcionarios 
estadoaes que anim11-m e açulam a desordem como se a verdadeira demo-
cracia consistisse no rebaixamento das instituições e no imperio do cacete e 
do trabuco do sicario. 

Approximava-se o pleito estadoal de 31 de Dezembro e o governo con-
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soante o seu programma de oppressão e falseamento do voto fazia espalhar 
a força publica armada e municiada pelas localidades do interior, no mani-
festo intento de amedrontar o eleitorado opposicionista. 

Constantemente sahiam do quartel contingentes embalados e os adver-
sarias do governo eram ameaçados ao tempo que em franca e audaciosa 
cabala ·andavam auxiliares da administração intervindo desabusadamente 
no pleito de ordem do governo que enviava emissarios para todos os pon· 
tos com instrucções reservadas. . . 

A chapa opposicionista apezar de tudo isto era hem recebida por toda 
a parte; reinava grande enthusiasmo entre os adversarias da situação, 
empregando-se os elémentos políticos contrarios ao governo estadoal para 
a victoria da opposição e este triumpho que ella havia obtido nas eleições 
federaes, alcançou novamente no pleito estacloal de 31 de Dezembro do anuo 
passado, sendo o governo derrotado nas urnas e obtendo a chapa adver-
saria sobre o official, 1,5rancle maioria. Semelhante victoria que ·aliás era 
esperada, foi proclamada pelo org·am ela opposição que publicava diaria-
mente o boletim eleitoral das votações obtidas e clelTa deu noticia a im-
prensa ela Capital Federal, sendo conheeicla dentro e fóra do Estado. 

No intuito ele fazer crer que á opposição faltavam elementos para vencer 
a eleição e ao mesmo tempo visando preencher o quinto com candidatos do 
grupo federal, declaradamente situacionista e c.onstituir assim a seu talante 
um congresso maximé, como se vê do telegramma dirigido a V. Ex. pelo 
Presidente elo Estado, o governo recorreu á ultima hora ao expediente das 
duplicàtas ou eleições clandestinas, sentindo a sua fraqueza certo de que 
ellas teriam de ser apuradas pela sua junta e os seus candidatos reconhe-
cidos pela sua assembléa illegal, sem recurso algum elos prejudicados. 
A derrota do governo começou pela propria Capital e estendeu-se pelo 
centro. 

Todos sabem que é na séde do ofJlcialismo que o governo dispõe de 
melhores elementos, contando com a massa dos funcionarias publicas que 
recebem e depositam na urna a chapa que lhes é imposta. para não serem 
demittidos no caso de recusa e privados dos meios ele subsistencia. Pois 
bem. 

Os governistas apezar de tudo isso sabendo que seriam inevitavelmente 
vencidos até nest.a Capital pela grande maioria ele que dispõe o partido 
opposicionista, praticaram a maior das violencias que se pode imaginar. 

Assim, na quarta secção eleitoral, devendo pela lei a iBstallação da 
mesa ter lagar ás dez horas do dia, os governistas fizeram a mesma instal-
lação ás 8 1/2 da manhã, quando á hora legal já se achava presente o meza-
rio ell'ectivo e memi.Jro da opposição, cidadão Verano Pinto Coelho, pa'ra 
tomar parte nos trabalhos, foi obstado pelos governistas, pelo que o allu-
dido mezario com quatro supplentes installou a meza e procedeu a eleição 
no mesmo edificio designado anteriormente (documento n. 0 20) eleição que é 
perfeitamente legal e valida, não podendo de modo algum vingar a violen-
cia criminosa do governo, impedindo que um mezario effectivo fizesse parte 
da meza eleitoral e installand9-a os governistas com outro mezario inclevi-· 
damente chamado antes ela hora legal. Contada a votação da quarta secção, 
cuja meza funcionou sob a presiclencia elo cidadão Verano Pinto Coelho, 
como se vê ela authentica respectiva (documento n. 0 20), o resultado desta 
eleição sommada com as das demais secções dá maioria á chapa opposicio-
nista, obtendo o candidato mais votado nas· secções ela capital (oito) 602 vo-
tos, e o mesmo votado 572 votos emquanto os candidatos g·overnistas alcan-
çaram; o mais votado 409 votos e o menos votado 306; e os candidatos do 
quinto federaes francamente situacionistas e por estes sustentados, o mais 
votado 130 e o menos 99 votos . Batida a chapa official na propria sécle do 
g·overno onde a administração empregava, como empregou todos os meios, 
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todos os ardis para vencer, é facil comprehf)nder que a opposição que 
dispõe de tão fortes elementos, não deixaria de triurnphar nas localidades 
do interior do Estado. Assim aconteceu, e essa victoria brilhante alcança-
ram-n'a cm toda a linha, as opposições colligad(\s obrigando o governo a 
lançar inão da fraude e das duplicatas de eleição para constituir mais tarde 
em simulacro de congresso e encobrir a sua derrota nas urnas. Pressão 
eleitoral, ameaças, emprego da fraude, eleições clandestinas ·em casos par-
ticulares, de tudo isso o governo lançou mão pam constitufr uma assem.bléa 
illegal e prejudicar os candidatos legitimamente eleitos. · 

No município do Calçado, onde os situacionistas, como meio de evitar 
o derramamento de sangue e conilictos ahi imminentes, entenderam fazer 
um accôrdo com a opposição no sentido de ser respeitado o resultado das 
urnas, venceu tambem a chapa das opposições colligadas, facto que 
demonstra a força e os elementos ponderosos de que dispõe o partido oppo-
sicionista no Espirita Santo. Locâlidades houve em que para cumulo do 
escandalo os "'OVernistas andaram no dia sul)sequente á eleição de porta em 
porta, com o llvro de presença de eleitores (documentos 24 e 29) para serem 
depois as actas lavradas em casas particulares, dando a eleição como feita 
legalmente! ! ! -

Descarnaremos todas essas fraudes, todos os simulacros de eleição, 
comprovando o allegado, com os mais irrecusaveis documentos. 

Devendo realisar-se no dia 9 de Fevereiro do corrente anno a apuração 
da eleição procedida a 31 de Dezembro e principiar os trabalhos da mesma 
apuração ás II horas da manhã, os presidentes do governo municipal do 
Rio Novo, Barra de S. Matheus, Alfredo Cháves e outros, dirigiram-se .ao 
edificio do governo municipal para os devidos fins, mas ao cneg·arem ao 
mesmo edificio já encontraram antes da hora legal funcionando uma junta 
organisada pelos governistas e presidida pelo tenente coronel Joaquim Cor-
reia de Lyrio na qué\!idade de presidente do governo municipal de Victoria 
cuja investidura é n11lla de pleno direito :por ter recebido suf'fragios de indi-
víduos illegal e indeyidamente no exercic10 de governadores municipaes em 
virtude de disposiçõys criminosas dos cidadãos que legalmente exerciam 
taes funcções e outrqs nas condições do tenente coronel Lyrio servindo no 
caracter de presidente da municipalidade, tamhem por effeitó de espoliações 
criminosas aos que &e acharam no desempenho de taes cargos, como tudo 
consta da exposição feita no anno passado ao Senado e Gamara e foi objecto 
de denuncia apresentada contra o Presidente do Estado . 

Achando-se no edificio do governo municipal antes da hora estabe-
lecida pela lei, instalJ-ada uma commissão que a titulo de junta o governo 
estadoal ali fazia funcionar para conferir diplomas aos cándidatos officiaes, 
representantes da fraude; das duplicatas ou actas falsas, como já ficou dito, 
os presidentes de :tq'unicipalidades que haviam sido privados de tomar 
parte nos trabalhos da junta que devia fazer a apuração, depois de have-
rem protestado, como era de séu rigoroso dever, para evibar conflictos e 
desacatos ás suas pessoas, dirigirão-se ao edi:llcio do Congresso Legislativo 
e ahl a hora legal installaram a junta e procederam á devida apuração das 
authenticas recebidas, apuração que começou no dia 9 e terminou no dia 
12, lavrando-se de \udo as respectivas actas, verificando-se da apuração 
ter a chapa opposicfonista triumphado por grande maioria (documentos g 
e rn). 

A junta que confpriu diplomas a governistas é mtlla e assim são nullas 
todas as actas por ella praticadas ; a) porque . o tenente coronel Joaquim 
Correia de :..yrio que a presidiu e outros presidentes de municipalidades, 
estão illegalmente no exercício ele taes funcções pela criminosa destituição 
de legitim0s presidentes e membros de governos municipaes; b) porque a 
jtinta installou-se e MIIleçou os trabalh.os antes da hora legal, sendo impe-
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didos· de nella tomar parte cidadãos que podiam ser excluídos da junta 
apuradora, (documento ·n. 0 ro); e) porque exercendo o tenente coronel Lyrío 
as funcções de presidente do governo municipal da Victoria (illegalmente 
pelas razões já ditas) não podia de modo algum presidir e cl.irigir uma junta 
em que era parte interessada, como candidato á deputação estadoaL 

E' o · presidénte quem dirige os trabalhos da junta ; qne em face das 
disposições da lei eleitoral do Estado faz a designação do Secretario da 
Junta, etc., tendo até um caso de empate nas decisões da mesma junta o 
voto de qualidade, em face do artig·o 22 d.a citada lei estadoal (documento 
n.º 8). Ninguem dirá certamente que uma jun'ta illegalmente presidida por 
um cidadão que não podia e nem devia dirigir os seus trabalhos como inte-
ressado e parte na apuração possa subsistir ; cl) porque funccionam na 
qualidade do governo municipal de Alfredo Chaves o cidadão Tagueri 
(documento n .0 11) quando em virtude do documento n .0 12 se vê que o legi-
timo presidente daquelle governo é o cidadão Antonio Soares Pinto , "que se 
acha manutenido na posse daquelle cargo por decisão judiciaria; como se 
deprehehde da leitura do alludido documento n. 0 12 . e) Porque da 
apuração feita pela jnnta governista combinada com o resultado 
das votações que o orgam official publicava da chapa opposicio-
nista, resulta de modo claro, patente e exuberante a fraude de que o 
governo lançou mão para simular uma victoria ·que não obteve. Assim, con-
frontando-se o Jornal Offic ial deste Estado, de 14 de Fever iro qué traz 
em sua see-unda pagina o e~tal da junta governista (documento n .0 II) com 
o mesmo JOrnal de g de Janeiro do corrente anno (documento n .0 13) se vê 
que neste ultimo numero o governo estadoal dá ao mais votado da chapa 
opposicionista ?31 votos e ao menos votado 54?, entretanto que no edital 
da apuração (citado documento n. 0 n ) só dá a chapa opposicionista como 
tendo alcançado o mais votado 463 votos ! ! ! e o menos votado 2?9 ! ! ! Releva 
notar que não exprimiu a verdade o resultado da votação que . o governo 
dá aos candidatos opposicionistas , que venceram a eleição por grande 
maioria' como se vê da apuração feita de conforinidade com as authentfoas 
juntas á presente. _ 

Tal era, porém, a situação do governo estadoal de prejudicar a oppo-
sição procurando simular uma victoria que não alcançou nas urnas ; e que 
apezar das votações exiguas que publicava no orgam official, mesmo assim 
na apuração diminuiu a seu talânte a mesma votação apresentando numero 
inferior de votos , ·sem se aperceber de que por este modo offerecia um docu-
mento exhuberante da fraude que praticava e se acha plenamente compro-
vada. -

A fraude vicia e anulla qualquer acto. Está neste caso a apuração feita 
pelo governo . . 

Oblida por este modo uma apuração ag·eitada e crimmosa, apuração 
em a qual foram sommados votos · de eleições imaginarias, clandestinas e 
nullas, como se vê da analyse especificada no relatorio e mais documentos 
jtmtos surgiu aos governistas a idéa de uma convocação extraordinaria do 
Congresso Estadoal (documento n. 0 rif) sem a menor necessidade e unica-
mente como um plano politieo preconcebido para fazer vingar o simulacro 
de assembléas constituidas pelos derrotados nas urnas . Para justificar a · 
intempestiva_ e extemporanea convocação socorreu-se o governo á evasiva 
de approvação dos actos adininistrativos. . 

Por todos os angulos da cidade aladeavam os situacionistas que a con· 
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vocação do Congresso era feita para que o mesmo Congresso se constituisse 
antes da reunião do Congresso Nacional em Maio. · · 

Elles sabiam que os legitimas eleitos eram os candidatos da opposi-
ção e assim foi concebido o plano de evitar que funccionasse a assembléa 
legal constituida pelos reclamantes, contançlo talvez que os depulado s oppo-
sicionistas, victoriosos no pleito, abdicassem de seus direitos. De modo 
que segw1do a doutrina dos governistas, uma corporação illegal, um agrn-
pamento illicito, uma assembléa indevidamente constituida torna-se les-at 
pelo facto de ter funccionado antecipadamente e pondo-se em jogo toa.os 
os meios de compressão apreciada pela força e pela administração do 
Estado!!! 

Na noite do dia 8, vespera do, em que deviam começar as sessões pre-
paratorias do Congresso, foi testemunhado por muitos habitantes desla 
cidade o apparato de uma força de policia que a principio estacionava nas 
portas elo Congresso e depois se recolheu á estação policial que fica na 
parte posterior do ed:ificio elo mesmo Congresso, que assim esteve sob a 
vigilancia ela policia, ao mando do tenente José Vicente ela Conceição, á 
disposição de quem, como era corrente, estava a mesma força. 

No dia seguinte (dia 9) dirigindo-se os deputados opposicionistas para. 
o Congresso afim de tomarem parte nas sessões preparatorias, foi-lhes 
vedada a entrada por capangas e forças de policia á paisana, que declara-
vam que estavam cumprindo ordens do governo (documento n. 0 15). Esle 
facto foi presenciado por inumeras pessõas e os proprios adeptos da situa-
ção se gabavam de semelhante violencia pelas ruas e cafés, dizendo (tes-
tual) que o serr,;iço foi mais bem feito com capangas e soldados ci paisana 
(citado documento nº 15). 

Não podendo deante da prepotencia do governo reunirem no eclificio do 
Congresso, dirigiram-se os eleitos do povo Espirito-santense abaixo assi-
gnados para o palacete á rua Muniz Freire, n. 0 2 que fica quasi fronteiro ao 
edificio do Congressg e nelle se constituírem em assembléa legal, em Con-
&'resso legitimo, celebrando as respectivas sessões, verificando os poderes 
a.e seus membros, fazendo a installação solemne do mesmo Con<>'resso, 
depois de haverem officiado ao Presidente do Estado para fazPr a 'leitura 
de sua mensagem e 11rocedendo a eleição de todas as commissões e demais 
trabalhos que foram encerrados no dia 28 de Março (documento n. 0 15). 
Contraria.do o governo com o funcionamento do Congresso legal consti-
tuido pelos reclamantes, entendeu que devia violental-os e assim, tanto em 
frente, como nas imrr,tediações do mesmo Congresso estacionavam capangas 
e praças á paisana, ao mesmo tempo que os governistas declaravam que 
os reclamantes seriam expulsos do edificio onde em assembléa celebravan"l 
as suas sessões, a,meaçando-os em sua liberdade. . 

Emquanto isto se passava, os desacatos aos opposicionistas davam-se 
em plena rua, c9mo succedeu com o Coronel Pedro José e outros, sendo o 
porteiro do Congresso, Alferes Antonio Wanszeller atacado na occasião em 
que abria as portas do edificio escapando milagrosamente ele ser assassi-
nado. Na sua faina de perseguição, o governo fazia reconhecer as firmas 
dos membros da mesa do Congresso, que officiára á Presidencia do Estado 
para instaurar procedimento criminal e violentar os Deputados opposicio-
nistas em sua liberdade, o que deu em resultado impetrarem os recla-
mantes uma ordem Çle habeas-corpus preventivo e mandado de manutenção 
para poderem se reuµir e exercer livremente as suas funcções , habeas-cor-
pus e manutenção qµe foram concedidos pela justiça federal, como verá 
V. Ex. das certidões juntas (documento n. 0 16). 

Desnorteados os governistas com as juriclicas decisões da justiça fede-
ral garantindo os leg~timos direitos dos reclamantes e sendo assim burlados 
os seus planos de ~xterminio e perseguição que haviam preconcebido, 
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encetaram na imprensa official uma campanha de diffamação e de injuria 
contra os distintissimos magistrados que compõem a justiça federal neste 
Estado, e podemos afflrmar sem o minimo receio de contestação seria, que 
jamais se vi~ n? Espírito Santo uma situação _i~ual e tão ~fflitiva . No minu-
cioso relator10 Junto ficam analysadas as eleiçoes procedidas no Estado e 
provadas exube1•antemente a legitimidade das votações obtidas pelos recla-
mantes e a consequente leg·alidade do Congresso pelos mesmos consti-
tuído . 

Para esse docu mento invocamos a esclarecida attenção de V. Ex. 
Além de demonstrada a legitimidade e validade das notações obtidas 

pelos candidatos opposicionistas com os mais eloquentes e convincentes 
documentos, se vê descarnadas as fraudes e eleições clandestinas de que o 
governo lançou mão para alardear uma victoria que não obteve. 

A verdade eleitoral, a moralidade, a cessação do absolu,tismo elevadas 
á altma de um principio , o r espeito a vontade d.e eleitorado, tão eloquente-
mente manifestada no pleito de 31 de Dezembro, tudo isso authorisa a inter-
venção do Poder Cenlral para assegurar á grande maioria do povo Espirito-
santense a eífectividade de seus direitos, violentamente conculcados pelos· 
detentores dos poderes publicos do Estado. Não podem os seus legítimos 
representantes soffrer resignados o aviltamento e o sitio permanente aos 
seus mais imprescriptiveis direitos, deixar que a corrupção se legitime, 
assistir indifferentes ao ludibrio atirado á face de um povo com o funciona-
mento de um Congresso producto da fraude a mais desbragada e escanda-
losa praticada pelo governo do Estado, sem que os seus protestos cheguem 
até o Supremo e Venerando Magistrado da Nação, acompanhados das pro-
vas as mais convenientes, esmagadoras para demonstrar a indeclinavel 
necessidade do prompto e efficaz remedio constitucional como exige a pro-
prla honra e compostura do Regímen. 

Dentro da lei, abroquelados sob sua egide sentam-se os reclamantes 
fortes e alentados para pedir a effectividade do preceito constitucional e o 
respeito absoluto pelos seus insophismaveis direitos, reconhecendo o 
governo da União a legalidade e legitimidade do Congresso constituindo 
pelos reclamantes, assemhléa que já tem em seu favor o pronunciamento 
da justiça federal. A lei é umá garantia em que devemos confiar maximé 
quando na cupula elo poder se acha um seu fervoroso cultor, um animo 
sereno, depositario da confiança de uma grande Nação e que a vae condu-
zindo com mão amestrada e segura, á altura de seus gloriosos destinos. 

Os reclamantes confiam pois, que o Governo Federal não recusará a 
intervenção solicitada como medida indispensavel á manutenção da ordem 
publica e para assegurar a forma republicana federativa neste Estado de 
conformidade com o dispositivo do arti~o 6, § 3. 0 da Constituição Federal. 

Sala das sessões do Congresso Legislativo do Estado do Espirito 
Santo. 

----·----
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NOTA 

CASO DO ESTADO DO RIO 

Indicação Erico Coelho. 

PrtOJECTO i':. o 2S. 

Em 2 de junho é apresentada a indicaçtio. Em 22 são lidos os 
pareceres das Commissões de Constituição e de Justiça e Legislação. 
Voto em, separada. Em, 28 entra em discussâo. Oram os Srs. llfuniz 
Freire, Seperino Vieira (que ojferece reqiierimento.) A. Azeredo. Em 

.29 ora o snr. Erico Coelho. Em 30 oram os snrs. Muniz Freire, A. 
Azeredo, Coelho Campos. Em 31 oram os Snrs. Erico Coelho, Coelho e 
Campos e Barata Ribeiro que apresenta emenda. E' encerrada a 
discussão. E appropada a conclzzsâo do. parecer e rejeitada a emenda 
do snr. Barata Ribeiro e a coTJ,clzisão do pato em separado. 
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SE NADQ FEDERAL 

SEt?$Á0 DE 2 DE JUNHO 

O Sr. Erico Coelho. ~ Tomo a palavra, Sr. Presidente, para apre-
sentar, em nome do Estado do Rio de Janeiro, . uma indicação subscripla 

por todos os seus representantes, a qual passo a ler. 
Expediente. A esta indicação seguem-se escriptos offi.ciaes que 

esperamos a Mesa faça publicar conjunctamente, no 
Diario do Congresso, de amanhã. 

O Senado, por maior que fosse sua benevolencia em escutal' ao orador, 
não prestaria attenção de momento aos papeis como elles merecem, ser 
estudados com vagar. . 

O officio da Mesa da Assembléa Legislativa do Rio ele Janeiro ao Presi-
dente da Repulilica ; 

A Resolução do mesmo Poder Legislativo precedida do parecer lavrado 
pela respectiva Commissão de Guarda da Constituição e das Leis ; 

O manifesto dirigido ao Estf).do do Rio de Janeiro pela maioria absoluta 
dos membros da Assembléa Legislativa. 

O facto occurrente no meu Estado natal, não tem precedente na Repu- · 
blica, como quer que seja examinado . 

Eis ahi, no Rio de Janeiro, a pessõa do detentor do governo, que 
excedeu o prazo do mandato popular. Eis ahi a figura da Assembléa Legis-
lativa que, por este motivo, se nega á collaboração governamental. Eis ahi, 
periclitante, o organismo político do Estado, lançado entre a anarchia e o 
despotismo. 

O caso é novo, e, frisando a intervenção federal nos termos do art 6. 0
, 

§§ 2 e 3, é caracteristico . 
Os estatutos políticos do Rio de Janeiro, cingem se aos principios consti-

tucionaes da União com absoluta fidelidade. 
Pois hem, é para vingar a ordem constitucional do Estado, e ao mesmo 

passo para restabelecer o regimen representativo da Republica alli preterido, 
é para tal fim, q11e nós trazemos ao Congresso o protesto da Assembléa do 
Rio de Janeiro, reclamando como ella espera, a providencia federal a 
respeito . 

E' curioso que, ao iliverso do movimento político que se observa entre 
os Estados da America do Norte, no sentido de emendar cada qual a sua 
constituição, de conformidade com os estatutos da grande Republica Norte 
Americana ao contrario dessa afinidade política, ali cada vez mais accentuada, 
é lastimavel que no Brazil alguns Estados tenham abusado da faculdade 
restricta de emendar as Constituições respectivas, de facto deturpando o 
regimen representativo da União, divergindo da Constituição da Republica 
em varios pontos essenciaes . 

Entre nós, alguns dominàdores dos Estados, teem ousado até aqui 
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impunemente ageitar as Constituições a capricho das suas ambições 
pessoaes e de modo a se plantarem no governo. Mas, tão certo como a 
iypocrisia, é a parodia da virtude, os donatarios dessas circumscripções 

federaes da Republica não se animam a transgredir as mesmas cartas das 
dona.ta.rias assim remendadas. 

No caso do Rio de Janeiro o facto occurrente, não é de dissimulação, 
mas de arrojado golpe de Estado, sem precedentes na Republica, frisando 
a intervenção federal, como caracteristico da commoção politica. 

Eis ahi no Rio de Janeiro que nós representamos, a revolta da Assefu-
bléa contra a usurpação da Presidencia do Estado, sem mais nem menos. 
(Muito bem; muito bem.) 

Vem á mesa é lida e apoiada a seguinte indicação : 
Digne-se a Commissão incumbida de examinar as questões do ponto 

de vista da Constituição da Republica emittir seu parecer a respeito do facto 
politico occurrente no Estado do llio de Janeiro, que 

Indicação. trazemos ao conhecimento do CongTesso, afim de pt·o-
videnciar, como entender. 

' O caso é que a Assembléa Legislativa resolveu, em 25 de Janeiro do 
corrente anno, encerrar, por tempo indeterminado, o seu exercicio ordinario, 
sob fundamento· de se lhe deparar, na Presidencia do Estado, em vez do 
mandata.rio popular em rigor da Constituição do Rio de Janeiro, a pessoa 
do detentor, manu militari, do mesmo Poder Executivo, a contar de 31 de 
dezembro do anno passado ao presente. 

Nesse proposito, e até que a ordem constitucional do Estado seja resta-
belecida, declarou-se a Assembléa Legislativa, ficando a sua Mesa encarre-
gada de communicar a resolução ao Poder Federal competente, neste 
qualificativo comprebendido o Governo assim como o Congresso, pois a 
ambos a Constituição da Republica attribue a suprema vigilancia politica 
no tocante a cada Estado na sua esphera. 

Em da.La de 26 de ~aneiro a Mesa transmittiu por escripto ao Presidente 
da Republica o acto da Assembléa Legislativa, additando em oflicio argu-
mentos de direito publico. Mas ahstrahindo do destino que tiveram esses 
papeis, nós cumprimos o dever de reclamar perante o Senado, pela provi-
dencia federal que a Assembléa do Rio de J aneira espera na melhor 
intenção . 

Digne-s.e a Commissão ajuisar sobre a grave occurrencia politica, 
segundo os escriptos oJficiaes com que instruimos esta indicação e proponha 
a medida de governo em fórrna de resolução do Congresso, no designio de 
restabelecer a ordem constitucional bem como o regfoien clemocratico no 
Estado que temos a honra de representar. - Erico . Coelho. - Lourenço 
Baptista. - Oliveira Figueiredo. 

DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INDICAÇ.iO SUPilA 

Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro . 

PARTE OFFICIAL 

lllm. c Exm. Sr. Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil . 
- A Assemhléa Legi~lativa do Eslado do Rio de Janeiro, por acto de 25 do 
corrente, resolveu adiar o exame dos assumptos que motivam a convocação 
da sessão extraordinaria, razão por que foi encerrada ficando a sua mesa 
incumbida. de comrnunicar ao Poder Federal competente os factos politicos 
occurrenles eru detrimento do systema federativo da Republica. 
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A prerogativa por excellencia que a Constituição da Republica reconhece 
a cada um dos Estados, de formular de per si o seu estatuto de e-overno e 
administração autonomos, em se conformando aos princípios constítucionaes 
da União, não comprehende a liberdade de alteral-o de improviso e a 
capricho da politica, mas sim a faculdade de reformal-o mediante o 
processo legislativo, consentaneo com o r egímen democratíco da Republica, 
que o mesmo Estado na sua constituição achar delineado de antemão para 
tal fim. 

11 Cada Estado reger-se-ha pela Constituição e pelas leis que 
adaptar, respeitados os principias constitucionaes da União (art. 63 
do titulo segundo). " . 

11 O Estado, que, até o fim do anno de 1892, não houver decre-
tado a sua Constituição, será suhmettido, por acto do Congresso 
á de um dos outros gue mais conveniente a essa adaptação parecer, 
até que o Estado sujeito a esse regímen a reforme, pelo processo 
nella determinado (art. 2. 0 das disposições transitorias). " 

Eis ahi dous preceitos dos mais rig9rosos da Uniã0 Federal, um de 
alcance transitorio, outro de effeito permanente, ambos de cunho imperativo 
a não ser licito a Estado algum prescindir da garantia de estabilidade das 
suas instituições de governo e administração, a bem do proprio aggregado 
social e .político, como aprouve á Assemhléa Constituinte da Republica 
assegurar a todos os Estados na quadra originaria e durante a evolução. 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, promulgada em 6 de 
abril 1892, incluiu no artigo i34 processo segundo o qual a Assembléa 
Legislativa do Estado se deve investir no papel de Constituinte, afim de 
reformar o mesmo estatuto : 

11 Esta Constituição poderá ser reformada no todo ou em parte, 
mediante' representação de dous t erços das Gamaras Municipaes, ou 
deliberação da Assembléa Legislativa, tomada por dous terços dos 
deputados presentes. 

§ i. 0 Sempre que for proposta a reforma pelas Gamaras Muni-
cipaes, será votada pela Assembléa Legislativa ordinaria por dous 
terços de votos. 

§ 2. 0 No caso ele ser a necessidade da reforma reconhecida pela 
Assembléa Legislativa, a legislatura immediata trará poderes 
constituintes. " 

No decurso do anno de 1903, a Assembléa Legislativa, em exerc1c10 de 
sua funcção ordinaria, recebeu uma representação de trinta e oito Gamaras 
Municipaes, das quarenta e oito existentes, concordes em que fossem 
alterados certos topicos ela Constituição elo Estado e, assim investida no 
papel de Poder Constituinte, o facto é que a Assembléa o desempenhou 
cabalmente, decretando a Reforma Constitucional, que traz a data ele 18 de 
Setembro de 1903, parte integrante da Constituição de 9 ele abril ainda 
em vigor. 

Releva notar que, por indicação das Gamaras Municipaes, com o 
criterio das quaes a Assembléa Legislativa se conformou, foi revogado o 
artigo 135 da Constituição pelo 58 da Reforma : 

" Só é constitucional para o effeito das disposições anteriores o 
que diz respeito aos limites e attribuições respectivas dos poderes 
políticos e aos direitos políticos e indi viduaes dos cidadãos. Tudo 

VOL. IV r8 
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o que não é constitucional póde ser alterado pelas legislaturas ordi-
narias (Art. 135, da Constituição de 9 de abril). 

Fica l'evogado o art. 135 da Constituição de g de abril (Art. 58da 
Reforma de 18 de setembro). " 

Eliminado Q art. 135, que da,va margem a interpretações capciosas, pelo 
art . 58 da Reforma, toda a materia exarada em uma e outra parte integi:a,nte 
da lex-legum do Estado não é de alçada da assernbléa legislativa, em 
funcção ordinaria, alterar de nenhum modo no traduzir o assumpto consti-
tucional em lei ordinaria ou acto qualquer de su.a competencia ; assi,m como 
não é licito ao mesmo Poder Legislativo avocar attribuição funccional que 
se não achar explicita na Constituição ou na Reforma, pelas quaes o Estado 
se rege. 

Isto posto, vejamos qual é a att1,ibuição qa Assembléa Legislativa, em 
funcção ord,iµaria, no tocante ao regímen eleitoral do Estado, analogo ao da 
Republica, seguindo a Constituição de g de abril e a Reforma de 18 de 
Setembro nas suas regras parallelas : 

As eleições para os logares de representação á Assembléa Legislativa e 
tambem á Presidencia do Estado são feitas por suffragio directo e pelo 
mesmo eleitorado que se achar alistado na fórma da lei federal yigente : 

A funcção periodica do eleitorado é ordenada pela Constituição e a 
Reforma, coincidindo com as medidas chronologicas da renovação dos 1 

mandatos, ao Poder Legislativo pelo prazo de tres annos e ao Poder Execu-
tivo pelo prazo de quatro annos, nos termos constantes dos mesmos 
estatutos constitucionaes : 

Quanto ao exercício fortuito do eleitorado em funcção, sobreleva dizer 
que as vagas occasionaes na Assembléa Legislativa ou em logares da 
vice-presidencia do Estado, são suppridas, de sorte que os novos eleitos 
tragam mandato tão sqmente pelo tempo que restar do triennio ou do 
quatriennio, como estivllr na ordem da Constituição de g de abril ou da 
Reforma de 18 de Setemt>ro, ao rodar dos annos ; 

Todos os actos e tra;mites eleitoraes no Estado se cingem á lei e regula-
mento que vigoram na União para preenchimento do Congrêsso e eleição do 
Presidente e _ Vice-Presid~nte da Republica, periodicamente ou na eventua-
lidade de vaga a suppril'. . 

A attrihuição constitucional da Assembléa Legislativa no app,rovar as 
eleições á Presidencia do Estado é identica á do Congresso Nacional a 
respeito das eleições á P;residencia da Republica, visto que só lhe cumpre 
apural-as, isto é, conferil-as como se achar em · ordem da Constituição do 
Estado ou da Reforma e estiver conforme a lei eleitoral em vigor, no ajuizar 
sobre a elegibilidade dp mandataria ou sua incompatibilidade, absoluta 
sinão relativa, ao tempo. da eleição em exame. 

Aconteceu, no Rio de Janeiro que a Assemhléa Legislativa, no exercício 
da sua funcção ordinarü,t, em 1906, apurou as eleições a que então se pro-
cederam de Presidente e Vice-Presidente do Estado, para perfazer, por um 
anno justamente o quatriennio innovado pela Reforma de 18 de Setembro ; 
mas, em vez de reco~ecer o Dr. Alfredo Augusto Guimarães Backer e 

. outros, eleitos ao Poder Executivo para o anno de 1907, ultimo do qua-
triennio da nova 01•dem constitucional, a findar em 3x de Dezembro de 1906, 
em vez disso, a Assei;nbléa Legislativa incidiu no erro de considerar o 
art. 2.0 das disposições transitarias deste es;tatuto lettra morta, no acto de 
proclamar o Dr. Alfreqo Augusto Guimarães Backer e outros, eleitos a 
Presidencia do Estado, \!Om mandatos pelo prazo de quatro annos po·r um 
período extravagante, fio ponto de vista da Con~tituição e da Reforma 
igualmente, a se iniciar ~m 31 de Dezembro de 1906 e a terminar : em 31 de 
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Dezembro de 1910, nem mais nem menos a maravilha de apuração eleitoral 
que jogou o Estado ás vascas da anarcbia. . 

" O prazo de quatro annos, estatuido no art 13 da presente 
" Reforma vigorará para o periodo presidencial que se deve iniciar 
" em 31 de Dezembro do corrente anno (Reforma Constitucional de 
" 18 de Setembro de 1903, art . 2.0 das Disposições Transitorias). v 

E' evidente a nullidade do acto da Assembléa Legislativa no emprestar 
n.o Dr. Alfredo Auo-uslo Guimarães Backer e outros mandato popular á 
presidencia do Estaâo durante os anno.s de 1908, 1909 e 1910 com alteração 
manifesta da ordem chronologica e do seguimento dos periodos presiden-
ciaes como está exarado na Reforma Constitucional. 

Não fosse vedado á Assembléa Legislativa, em funcção ordinaria, 
revogar o art. 2. 0 das " Disposições Transitorias " da Reforma de 18 de 
Setembro, assim como lhe é defeso violar a regra da investidura presidencial 
por periodos ordenados, tal qual subsiste na Constituição de 9 de Abril, a 
attrib1úção de reformar na minima parte a lex-legum do Estado, certo a 
Assembléa Legislativa a exerceria discretamente em projecto de lei especial, 
observando o seu regimento, ouvida a commissão pertinente ao assumpto, 
se.,.uindo os tramites das discussões e votações ; porém, nunca, jámais, 
acto de tamanha gravidade se traduziria em parecer fugaz de apuração 
eleitoral. 

O facto é que o Dr. Alfredo Aug·usto Guimarães Backer, cujo mandato 
a Presidente do Estado expirou em 31 de Dezembro ele 1~07 1 permanece 
ex-proprio-JVlarte na séde do Governo, ao passo que subvertida a ordem do 
Rio ele Janeiro, o povo fluminense, pelo orgão da Assembléa dos seus rel?re-
sentantes, aguarda confiante a solução politica e constitucional ela crise. 

Prevalecendo-se da apportunidade, apresenta a V. Ex. os protestos da 
mais alta consideração. 

Paço da Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 26 de 
Janeiro de 1908. - Arnaldo Tac;ares, presidente. - Nestor Ascoli, 1.0 secre-
tario. - Ernesto Ribeiro de Souza Rezende, 2. 0 secretario. 

PARECER. 

A Commissão da Guarda da Constituição e das Leis e Poderes, consi-
derando que, tendo a Assembléa Legislativa convocado extraordinariamente 
para deliberar sobre o resgate da garantia de juros da Estrada de Ferro 
Theresopolis e para promover medidas tendentes a valorização do café.; mas 

Considerando, que ainda perdura a crise constitucional do Estado, pois, 
segundo pensa a Commissão, não existe quem legalmente personifique o 
Poder Executivo e :i;iossa manter relações constitucionaes com a Assenibléa, 
em detrimento ela iórma republicana federativa e perturbação da ordem 
publica e institucional do "Estado desta arte anarchizado, porquanto 

Considerando que, na fórma do art. 63, tit. 2. 0 , da " Constituição 
Federal, cada Estado reger-se-ha pela Constituição e pelas leis que adoptar, 
respeitados os principios constitucionaes da União; e 

Considerando que a Constituição do Rio ele Janeiro, de 9 de Abril 
de 1892, determina que a renovação dos mandatos á presidencia do Estado se 
faça por períodos ordenados chronologicamente por ella; e mais 

Considerando que a reforma constitucional de 18 de Setembro de 1903, 
alargando o período· de Governo de tres para quatro annos, mandou ex-
pressamente que o quatriennio a inaugurar começasse em 31 de Dezembro 
de 1903, tendo, portanto, expirado em 31 de Dezembro de r907, e 

Considerando, que concorrendo as va.gas de presidente e vice-presi-
dentes no decurso desse período, para o qual haviam sido eleitos, ao pre-
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sidente que se elegeu só cumpria inteiral-o, não podendo nem o Poder 
Executivo, nero a Assembléa, por decretos e leis ordinarias, revogar a 
Constituição, tanto mais quanto a Reforma Constitucional eliminou no seu 
art. 135 da Constituição de 9 de Abril, que distin()'uia entre as disposições 
constitucionaes propriamente ditas e as que· po~iam ser alteradas pelas 
legislaturas ordinarias; e · 

Considerando que o pensamento da presente legislatura foi expressa 
nessa conformidade, em sessão de 15 de Outubro do anno passado, por sua 
maioria absoluta, que propoz se representasse ao Poder Executivo sobre a 
necessidade de se proceder em tempo á eleição do Presidente do Estado, 
gue devé servir: no quatriennio de 31 de Dezembro de 1907 a 31 de Dezem-
bro de l9II , o que não surtiu effeito por arbitrio çla Mesa de então; e 
ainda 

Considerap.do que não se trata de uma revisão ele poderes do Presidente 
do Estado, porque não está em questão o processo eleitoral, em si mesmo, 
e sim a manifesta inconstitucionalidade dos actos, que o precederam e 
determinaram sua eleição por um quatriennio completo, os quaes, ainda 
que praticados concurrentemente pelos Poderes Executivo e Legislativo, 
nem por isso se legitimam, visto que não ba poderes acima da Consti-
tuição; 

Considerando que a Assembléa não póde ftmccionar nem deliberar 
sobre os assumptos que motivaram a convocação da 1>resente sessão ex-
traordinaria, sem entrar em relações com o Poder Executivo, ao qual 
compete sanccionar ou vetar algumas das resoluções adoptadas, não exis-
tindo, no momento actual, no Estado quem constitucionalmente exerça 
esse poder, indica : · 

I. 0 Que se adie a presente sessão extraordinaria até que a ordem cons-
titucional seja restabelecida no Estado. 

2. 0 Que fique a Mesa autorizada a commuuicar a · presente resolução ao 
Poder Federal, compel.ente, informando-.o dos .factos que concorrem para a 
perturbação de sua ondem constitucional, com detrimento da fórma i·epu-
blicana federativa. 

Sala das Commis.sões, 25 de Janeiro de 1908. - Raul Fernandes . -
Octavio Kelly. - L. Ponce de Léon. - Alvaro Rocha. 

Não tendo o Presidente do Estado mandado, em tempo, proceder á 
eleição para preenchlrr1ento dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do 

INDICAÇÃO. 

Estado ao quatrienuio que começa a 31 de Dezembro do corrente anno, 
indico que a respeito seja ouvida a Commissão da ,Guarda da Constituição 
e das Leis e de Poderes, que emmittirá o seu parecer ácerca das provi-
dencias que cumpre tomar para normalizar a situação constitucional no 
quatrienuio futuro. 

Sala das sessões, 15 de Outubro de 1907. - Alvaro Rocha. 

il1ar~ifesto ao Estado do Rio de Janeiro. 

A maioria da As!lembléa Legislativa do -Estado do Rio de Janeiro, 
obrigada á defesa da Constituição do Estado e sinceramente empenhada no 
respeito e na prosecução da obra de sua reconstrucção economica, que foi 
o principal escopo dq. administração memoravel e fecunda do ·Dr. Nilo 
Peçanha, não podia transigir nem com a flagrante illegalidade do governo 
do Sr. Dr. Alfredo A{\gustó Guimarães Backer, nem com os desacertos e os 
erros e prodigalidades que teem caracterizado sua infeliz administração . 
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Dentro da orbita de acção que o Estatuto Fundamental e as leis lhe 
traçaram, era· seu dever pugnar tenazmente para o restabelecimento do 
imperio da Constituição no. Estado, e para impedir que uma administração 
anomala, e por isso mesmo violenta e apaixonada, levasse a cabo a obra 
nefanda da ruina material e moral do Estado, em que o triste acervo de 
seus actos a revelava empenhada. 

Não bastou para tanto o periodo normal das nossas sessões, apezar de 
torlos os esforços empregados neste sentido, por isso que, de protelação em 
protelação e de adiamento em adiamento, o detentor do poder neste Estado 
subtrahlu ao conhecimento e deliberação da Assembléa Legislativa os mais 
importantes de seus actos, deixando que se esgotasse o prazo constitucional 
das nossas sessões ordinarias, sem fornecer os elementos necessarios ao 
julgamento delles. 

Não se podendo, nem devendo conformar-se com semelhante irregula-
ridade, que bem denuncia o espírito despotico que caracteriza a actual 
administração, a maioria absoluta dos membros da Assembléa Legislativa, 
que firmam este documento, usando da attribuição que lhes é conferida 
pelo art. 2. 0 da .Reforma Constitucional, representaram á Mesa solicitando 
tlella a convocação extraordinaria da Assembléa para? de Novembro, afim 
de se pronunciar o Poder Legislativo sobre os assumptos que foram ex-
cluidos de sua deliberação, na sessão ordinaria, e sobre outros de sua 
natureza urgentes, como seja a reg·ularização da questão do café. 

Basta ler o claríssimo dispositivo elo art. 2.º da Reforma Constitucional 
para se perceber que a convocação extraordinaria pela Mesa, mediante 
representação da maioria da Assembléa, não é uma faculdade que ella 
possa exercer ou deixar de exercer : é uma attribuição de que cumpre que 
ella se desemi;ienhe; sempre que lhe fôr commettida pelo poder competente. 
Em rigor, é so a Assembléa que póde julgar da conveniencia ou da oppor-
tunidade de sua convocação extraordinaria, e tanto o é que, ao reunir-se, 
convocada pelo Presidente do Estado (art. 3. 0 paragrapho unico), é seu 
primeiro dever decidir sobre a opportunidade ou conveuiencia desse acto, 
approvando-o e funccionando, ou rejeitando-o e adiando as suas sessões . 

O poder de convocar as sessões extraordinarias reside, por conseguinte, 
na Assembléa, o que vale dizer, na sua maioria; é um poder que ella exerce, 
ou activamente por deliberação propria que á Mesa cumpre apenas exe-
cutar, ou passivamente, recusando funccionar, apezar de convocada pelo 
Presidente do Estado. 

Acto do poder soberano, não póde evidentemente ser objecto de limi-
tações ou restricções de orgão por elle creado e ao qual não compete sinão 
a execução de suas deliberações. 

A Constituição determina, concisa e frizantemente, que a Mesa da 
Assembléa fará esta convocação sempre que a maioria representar nesse 
sentido. 

Ora, a mesa das corJ>orações políticas é o expoente da opinião predo-
minante no seio dellas. Orgão preposto á sua direcção, o que o mantem, o 
que o anima, o que lhe dá vida e actividade , é a confiança da maioria, de 
que elle é apenas delegado. 

Nunca se admittiu, nem se concebeu a usurpação da confiança, que 
outra cousa não representaria a permanencia em uma corporação política 
da mesa, a que viesse a faltar o amparo e o prestigio da solidariedade dos 
que a constituiram com o seu voto. 

Normal e constitucionalmenté, pois, a maioria da Assembléa exerceu o 
seu direito, representando á Mesa para que convocasse uma sessão extrao~
dinaria, designando o dia de sua reun~ão e os assumptos de que se deVIa 
occupar. 

A situação política creada nesse Estado, porém, anomala na sua 
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origem, vae sendo fecunda em anomalias e extravagancias, que bem 
demonstram que estamos em plena subversão de principios e regras que 
interessam viscerahnente o proprio regímen constitucional. 
· Eleitos pela maioria da Assembléa, apezar de lhe não representar a 
opinião politica, obstinam-se os membros da Mesa em se conservar no 
exercicio de cargos, dos qua.es já estão ' 'irtualrnente exonerados . 

Manteem-se em uma situação de facto a que faltam todos os requizitos 
de moralidade, e, por conseguinte, de autoridade; a que exercem não é filha 
sinão da sua propria vontade, revoltados como se acham contra o poder 
qne tem a capacidade parn os eleger e, conseguintemente, para os des-
tituir. 

Nesta situação, cuja frregularidade não carece de maior demonstração 
conservou-se durante toda a sessão Legislativa a Mesa de facto, exercendo 
a sua acção e poder, apenas, no sentido de impedir por todos os meios que 
a maioria cumprisse o seu dever de examinar actos de administração que 
affectam não só os escassos recursos do Thesouro, mas apropria tradição , 
até agora incolume, da moralidade administrativa do Estado. 

O golpe de maior ousadia deu-o ella, porém, ao receber a representação 
da maioria da Assembléa, sobrepoz-se á sua autoridade : arrog·ando-se o 
direito de alterar o anuo, mez e dia fixados pela Assembléa para a sua 
convocação e de criticar os assumptos por ella estabelecidos para a sua 
decisão, omittindo na convocação que fez materias precisamente indicadas, 
sob o especioso pretexto de que escapavam á competencia da Assemhléa, 
como si fosse ella org·ão autorisado para resolver sobre tal competencia! 

Em face dessa manifesta falta de cumprimento do dever estricto, os 
membros supplentes da Mesa da Assembléa julgaram-se na obriga_ção de, 
exercendo funcção que lhes é commettida pelo art. 18 paragrapho múco, do 
Regimento, convocar a sessão extraordinaria nos termos da representa~ão 
da maioria. 

1 Virtualmente exonerado de seus cargos, tendo faltado flag:rantemente 
ao dever que, imperioso, lhes impõe o art. 2. 0 da Refórma Constitucional, 
por isso que não convocaram a sessão extraordinaria nos termos da repre-
sentação da maioria absoluta dos Deputados, cabia evidentemente ao 
i. 0 Vice-Presidente e aos supplentes de Secretario fazer esta convocação, 
nos termos do § 3.0 do art. 21 do Regimento, pois seria absurdo, que, sendo 
o poder d.e se convoc<1.r em sessão extraordinaria privativo d.a Assembléa, 
si visse ella impedida de exercel-o por caprichosa decisão de alguns mem-
bros de sua Mesa, obstinados em g·uardar os cargos , onde já não os ampara 
a confiança della. 

Cumprindo esse dever, o 1.º Vice-Presidente e os supplentes de Secre-
tario fizeram effectivamente publicai· na columna official do Jornal do 
Commercio, de 2 do corrente, a convocação para a sessão extraordinaria, 
que devera começar :i. ? do corrente, para o que, na fórma do art. 12 do 
Regimento, deviam começar as sessões preparatorias seis dias antes. 

A assembléa viu-se desde 100'0 tolhida para o exercido deste direito. 
Obedecendo ás injuncções Wegitimas da Mesa, os funccionarios de sua 

Secretaria mantivera:qt fechado o edificio. 
No dia 4 do corrente, os Deputados que constituem a maioria da 

Assembléa, acompanhados de representantes do Estado no Congresso 
Nacional e de cidadãps interessados na regular execução das leis, ao se 
dirigirem para o e.Çl.ificio da Assembléa viram com surpreza qu~ elle estava 
tomado pela força militar do Estado. 

O r. 0 Vice-Presidente da Assembléa, que assignara coro os supplentes 
de Secretario a convqcação, dirigiu-se ao official commandante da força, 
que trazia as armas eµibaladas, e interpellou-o sobre os motivos da estada 
desta força em torno elo edificio da Assemhléa e sobre os seus intuitos, ao 
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que respondeu o official, com absoluta clareza, que alli estava por ordem 
do Governo, com o fim de não permittir a entrada no edificio aos Deputados 
da opposição, e com ordem, que cumpriria, de os repellir pela força si, isso 
tentassem . 

O 1. 0 Vice-Presidente da Assembléa, que, com todos os demais Depu-
tados da maioria, aliás protegidos por um mandado de habeas-córpus pre-
ventivo que o Presidente do Estado se obrigara a fazer respeitar, sentiu 
bem que o delirio do despota chegara ao auge e entendeu de lhe não satis-
fazer a violenta aspiração de fazer substituir a lei pela força : recorreu 
calmamente á lei, fazendo testemunhar a violencia ele que eram victimas 
os membros da Assembléa e formulando com todos elles o protesto devido. 

O Presidente do Estado assim desafiava-nos para o terreno de resis-
tencia pelas armas . Não acceitamos o desafio. 

Velamos pela lei : não sahiremos della. 
Dentro dos termos estrictos da Constituição da Republica e das leis 

peculiares ao nosso Estado, encontraremos o conforto para as nossas aspi-
rações patrioticas e recursos para fazel.as vingar. 

A violencia de que somos victimas não interrompe _a evolução do nosso 
direito, nem atraza em sua marcha a causa da reivindicação constitucional 
de que é orgão a legislatura fluminense. 

Unidos, perseverantes, leaes ao nosso partido e ao nosso Estado, 
sabendo vencer essa crise de caracter que ahi está lisongeando a traição e 
enfraquecendo moralmente a Republica, QS Deputados da maioria voltarão 
dentro em breve ás suas cadeiras e retomarão sem hesitações e sem cles-
fallecimentos o exercicio do seu direito parlamentar. 

Não nos submettemos nem abdicamos dos nossos ideaes : recusamos 
acompanhar o detentor do poder na sua pretenção tresloucada de conflagar 
pela armas o Estado que nos honra com a sua confiança; protestamos 
contra a violencia com que impede o exercicio dos nossos direitos consti-
Lucionaes e affirmamos mais uma vez de modo positivo a nossa intenção e 
n nossa firme resolução de conseguir pelos meios legaes e pacificos o res-
tabelecimento do imperio da Constituição e da moralidade da administração 
do Estado. 

Nitheroy, 7 ele Novembro de 1907 . - Arnaldo Tavares. - Abilio Alves 
de Souza. - Adilio Monteiro. - Alvaro Rocha Pereira da Silwt_ - Alvaro 
Diniz. - Ary Fontenelle. - Bernardino Mello. - Cornelio Lima. -
Ernesto R. de Rezende. - Francisco Marcondes Machado Junior. - Fran-
cisco Cantarino. - lrineu Sodré. - J. M. Alves Costa. - João Antonio da 
Silva Sanches . - José Antonio de Moraes. - Luiz Ponce de Léon. - Maria 
de Paula. - Marcial de Oliveira. - Miguel Ribeiro do Rosario. - Nestor 
Ascoly. - Octavio Kelly. - Razil Fernandes. - Razil de Moraes Veiga. -
Sergio Pitta de Castro. - Theophilo Alves de Castro. 

O Sr. Presidente. - A indicação está apenas assignada por tres 
Srs. Senadores; devendo, portanto, antes de ser enviada ás Commissões, 
ser apoiada pelo Senado. 

E' apoiada a indicação e enviada ás cõmmissões respectivas. 
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SESSAO DE 22 pE JULHO 

A honrada representação fluminense submetteu á consideração do 
Senado, para que a Commissão de Constituição e Diplomacia emittisse o 

Parecer 
qa Commissão 

de Constituição. 

seu parecer, uma indicação eminentemente politica 
sobre as occurrencias do Estado do Rio de Janeiro, 
ou antes, sobre a legitin:Íidade do seu governo. A 
indicação á synlhetica e os seus autores a instruem 
com : a representação da mesa da AssemJ)léa Legis-
lativa do Estado, de 26 de Janeiro do corrente anno, 
dirigida ao Si-. Presidente da Republica; o parecer 

da Commissão da Guarda da Constituição e das Leis e Poderes da mesma 
assembléa, de 25 de Janeiro tambem deste anno ; a indicação do deputado 
estadual Alvaro Rocha, de 15 de Outubro do anno passado, e o manifesto 
politico da maioria da Asscmbléa Legislativa, de 7 de Novembro de I\)07. 

Baseados nestes documentos offerecidos ao estudo da Commissão, os 
embaixadores do Rio de Janeiro consideram o Presidente do Estado mero 
detentor, manu milital'i do Poder Executivo, a contar de 3r de Dezembro do 
anuo passado até o presente e por isso pedem que a Commissão de Cons-
tituição e Diplomacia preponha uma medida ele gofJer no que restabeleça a 
ordem constitucional no Estado, que representam. 

Podem os poderes federaes intervir em qualquer Estado da Federação, 
para restabelecer a ordem constitucional e o regimen federativo? 

'A Commissão pensa que é seu dever, de accôrdo com as disposições elo 
art. 6. 0 da nossa Lei Fundamental. 

Mas será caso disto ~ do Rio de Janeiro? 
E' o que vamos estlldar, o mais succintamente possivel, deante dos 

factos positivos, que tantp teem preoccupado o nnmdo politico . 
O documento mais ipportante entre os apresentados pelos Senadores 

fluminenses é indiscutivelmente a r epresentação da Mesa da Assembléa ao 
Chefe da Nação, na qual pretende demonstrar que o periodo presidencial do 
Rio de Janeiro terminou a 3r de Dezembro ultimo e que o Chefe do Poder 
Executivo daquelle Estadp, dahi para cá, detem o poder illeg·almente. 

Na verdade, a Constituição Federal dispõe em seu art. 63, que " cada 
Estado reger-se-ha pela Constituição e pelas leis q._,ue adoptar, respeitados 
os principios constitucionaes da União ". Ora, a Constituição do Rio de 
Janeiro, de 1892, como ll Constituição Federal, estabeleceu o processo a 
seguir-se para que a Assembléa Legislativa do Estado pudesse transfor-
mar-se em Assembléa Coµstituinte, dispondo em seu art. 134 : 

" Esta Constituição poderá ser reformada no todo ou em parte mediante 
representação de dous tei·ços das camaras municipaes, ou deliberação da 
Assembléa Legislativa, tomada por dous terços dos Deputados presentes. 

§ I. 0 Sempre que for proposta a reforma pelas camaras municipacs, 
será votada pela Assembl~a Legislativa ordinaria por dous terços de vo tos. 

§ 2 .º No caso de ser a necessidade da reforma reconhecida pela Assem· 
bléa Legislativa, a legislatura trará poderes constituintes. " 

Em 1903 a Assembléa Legislativa do Ilio de Janeiro recebeu uma repre-
sentação de 40 camaras municipaes, em 48. cr:1c_ o Estado conL3;, pe~do crue 
fossem alterados alguns pontos da Constitwçao. A Assemblea Legislativa 
do Estado, examinando a representação das camaras municipaes, verificou 
que apenas duas, em 40, estavam divergentes quanto aos pontos essenciaes 
e que se referiam ao augm,ento do periodo presi<Jencial e á restricção otl'e-
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' recicla pelo art. n5 da Constituição. Assim, preenchidas as formalidades 

legaes a Assembléa Legislativa, transformando-se em Assembléa Consti-
tuinte, f~z as alterações acima indi~adas e o~tras da maior importancia, 
ficando mcorporadas ao Pacto do llio de Janeiro, de g de Abril de 1892 as 
emendas assim votadas. ' 

Portanto, um dos pontos da Constituição, modificados pela reforma 
foi o pel'iôdo presidencial. _ . ' 

A Constituição do Rio de Janeiro de 1892, em seu artigo 46 determinava 
que o periodo governamental era de 3 annos; a reforma, porém, cm seu 
art. 13, elevou esse prazo a quatro annos : 

" O P1esidente exercerá o carg·o por quatro rumos; não podendo ser ree-
leito nem eleito vice-presidente para o quadriennio seguinte.11 

Mas a Constituinte, na reforma, não só elevou o periodo presidencial a 
quatro annos, como determinou, Laxath-amente, no art. 2. 0 das disposições, 
transitorias, o seguinte : 

" O prazo de qüatro annos, estattúdo no art. 13 da presente reforma, 
vigorará para o·periodo p.i'esidencial que se deve iniciar em 3r de dezembro 
do corrente anno• (r9o3). 

Este dispositivo é clarissimo . · 
Mas, podia a Constituinte propag·ar o prazo do presidente já eleito por 

tres annos e proclamado pela Assembléa Legislativa ? 
A nosso ver-indubitavelmente-porque a Constituinte tinha poderes iUi-

mitados para o fazer. 
As camaras municipaes, em sna representação, consideravam, de modo 

uniforme, o nugmento do periodo presidencial uma necessidade urgente, 
l'eclamda pela experiencia adnúnisLrativa; e, como conílavum no patriotismo 
do presidente eleito, desejavam, naturalmente que o seu mandaLo fosse pro-
rogado, principalmente tendo o pedido da reforma constitucional precedido 
de alguns mezes ás eleições presidenciacs. E a Com;tituinLe, procurando inter-
pretru.· os seus sentimentos e os proprios, Yotou o art. 2. 0 das disposições 
transitorias, sem vacillação, prorogando o mando dos eleitos pelo povo flu-
minense para o triemúo que devia começar em 3r de dezembro de rgo3 e ter-
minar cm 31 de dezembro de r906, por mais um auno. 

E' certo que algumas duvidas se suscitaram então entre políticos flumi-
nenses, tanto mais que em nenhuma das disposições emendadas se fez 
referencia pessoal á prorogação do mandato ; entretanto, é evidente que ella 
estava subentendida. E neste sentido ag'iu o legislador con~Lituintc, interpre-
Lando o sentimento geral do seu Estado, que era dar ao presidente que aca-
bava de ser eleito mais um anno de governo. 

E a Constituinte prorogou o manda to procurando se acautelar contra a 
disposição constitucional do art. r35, do qual tambem cogitaram as camaras 
rnunicipaes, propondo a sua suppressão, e que era concebido nos seguintes 
termos : 

" Só é constitucional, para os eITeilos das disposições anteriores, o que 
diz respeito aos limites e attrib1úções respectivas dos poderes politicos e aos 
direiLos politicos e individuaes dos cidadãos. Tudo que não é constitucional 
póde ser alterado pelas legislaturas ordinarias. " 

Receiaudo qualquel' intcrpretaçüo infundada desse disposiLivo, que fazia 
parte da Constituição do Imperio, quanto á prorogação elo periodo presiden-
cial, o legislador constituinte o eliminou pela approvação do art. 58 da 
reforma, , deixando bem claro o seu pensamento de não permittir que pairasse 
qualcfuer duvida no espirito do povo íluminensc a respeito da proro~·ação do 

·mane ato em favor do presidente e vice-presidente eleitos em 1903 e cujo 
periodo terminaria em 1907. 

Esta é nossa opinião, e não foi outro o sentir do legislaJ.or constituinte 
e da maioria do povo do Rio de Janeiro, pela confiança que lhe inspiravam 
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os novos eleitos. Entretanto, assim não entenderam mais tarde os poderes 
publicos do Estado e o proprio partido republicano. 

A reforma, qne tinha sido expressa e representava tão inilludivelmente 
o pensamento geral, foi duplamente violada, assim pelo Poder Executivo 
como pelo poder Legislativo. 

O presidente do Estado, levado provavelmente pelas mais nobres inten-
ções ou ape~tado. i~elas cir~um~tancias politicas, revogou . ~x-autoritate, o 
art.2.º das dispos1çoes transitorias da reforma, dando publicidade ao decre-
to n. 969, de 17 de abril de 1906, em virtude do qual alterava a época da 
reunião da junta de reorganização das mesas eleitoraes e marcava para o 
segundo domin(J"o de julho as eleições presidenciaes, conforme determina 
a Constituição do Estado, em casos regulares . Em seguida, não see-uro do 
seu procedimento, convoca extraordinariamente a Assembléa Legislativa 
para tomar conhecimento do seu acto illegal e nullo. 

A Assembléa Legislativa reune-se no dia designado pelo presidente do 
Estado e, sem vacillar, apparecendo apenas contra, para quebrar a unanimi-
dade naquelle recinto amigo, uma voz isolada- applaudiu o acto do chefe do 
Poder Executivo, concedendo-lhe o bill de indemnidade e opinando que a 
Constituinte ba via exorbitatlo o seu mandato quando votou o art 2 . 0 das dis-
posições transitorias da reforma. 

As contigencias políticas puzeram de accôrdo os poderes executivo e 
legislativo do· Estado-nesse acto illegal, surgindo dahi por deante uma seri e 
de erros e in.constitucionalídades insanaveis , até que em setembro do am10 
passado o rompimento político, ha tempo sopitado, explodiu de vez, desven-
dando os mysterios que envolviam a v10lação da lei primacial do Rio de Ja-
neiro. 

Quando os políticos despertaram procurando a verdade constitucional, a 
scisão estava feita no seio do partido, agindo então a Assemblea Legis-
lativa contra o presidente do Estado, já representaudo ao Presidente da 
Republica, já se dirigin~o em manifesto ao povo fluminense. 

Deante dos actos anteriores praticados pelos poderes publicos e 
políticos do Estado, desde abril de 1906 até ag·osto de 1907, nada tem con-
seguido a Assembléa Lel')islativa que continúa, dahi para cá, considerando 
illegitimo o governo actq:al do Rio de Janeiro . E que o é realmente, mas, na 
verdade, não é facil de se resolver tão complicado problema politico, prin-
cipalmente quanto á UnHj.o, porque a revisão dos poderes políticos do Estado 
seria um atténtado á federação. 

Entretanto, é certo q;ue todos os actos que succederam ao decreto illegal e 
insubsistente do poder executivo, de l/ de abril de 1906, s1fo ig·ualmente 
nullos e não podem legitimar o governo do Rio de Janeiro, como bem enten-
deram duas notabilidades da nossa jurisprudencia - Ouro Preto e Ruy Bar-
bosa, mas ainda assim não encontramos, para o caso, remedio na competen-
cia dos poderes federaes , 

A União não pôde intervir em qualquer dos Estados da Federação para 
restabelecer a sua constituição violada, a não ser nos casos em que interes-
sam os princípios da Constituição Federal, porque seria exorbitar de suas 
attrilmições. Si uma lei +'ederal não fosse cumprida, ou si a nossa suprema 
lei fosse desrespeitada, {1ntão sim - o dever da União era claro . Mas não se 
trata disto no Estado dp Rio de Janeiro : a sua Constituição é que foi vio-
lada; ás suas autoridaqes compete a obrigação de restabelecel-a. E para 
nós ella foi violada desde que se cogitou da eleição presidencial em 1906. 

Na constituição do B,.io de Janeiro, nem antes nem depois da r eforma, 
se encontra explicita ou implicitamente uma só disposição que mande pro-
ceder a eleições para preenchimento da vaga do presidente do Estado num 
periodo governamental. E desde que acceitamos que a Constituinte podia 
dilatar o prazo do mandato dos eleitos em 1903, para o quadriennio a ter-



minar em 31 de De~embro de 1907, nullas são tambem as eleições effectua-
das em 1906, porqúe aos substitutos legaes competia o preenchimento do 
periodo presidencial. E como na falta dos vice-presidentes cumpria ao pre-
sidente da Assembléa ou ao presidente elo tribunal superior assumir o go-
verno, tendo aquelles renunciado o resto do seu mandato, a um destes cabia 
mandar proceder á eleição para vice-presidentes, dentro do prazo de 60 dias 
art. 115, para que o preenchimento do perioclo presidencial, a terminar em 
1907, fosse feito regularmente. · 

Comprehendemos perfeitamente o justo interesse que a representação 
fluminense no Senado tem pela regularização da situação politica e aclminis-
trati va do seu Estado, mas a verdade é que não é caso de intervenção dos ~ 
poderes federaes, por se tratar de um assumpto peculiar ao Rio de Janeiro, 
de sua vida domestica, na phrase usada pelos americanos. 

Em conclusão : a Commissão de Constituição e Diplomacia é de parecer 
que ·não ha nenhuma medida de governo a propôr ao Senado, por não ser 
caso de intervenção dos poderes federaes, competindo aos poderes do Estado 
dar remedia ao caso. 

Sala das Commissões, 9 de Julho de 1908. -A. Azeredo, presidente e re-
lator. - Sá Peixoto. - Moniz Freire, çom voto em separado. 

Subscrevo o parecer elo nobre relator nas suas apreciações concretas 
sobre a questão fluminense. 

Penso com elle que a Assembléa do Estado, reunida com poderes 
constituintes para reformar a lei fundamental, no 

Voto em separado. sentido de augmentar o tempo de duração do man- r 
dato do presidente, estava no direito de estender os 

effeitos da reforma ao período de governo que ia começar logo após a pro-
mulgação clella, emborajá estivessem eleitos os funccionarios que nesse pe-
ríodo deviam servir. E' verdade que ao tempo dessa eleição o mandato era 
triennal, e como tal fôra conferido ; mas é uma ficção geralmente admittida 
e suffragada por todos os puhlicistas, que nos poderes constituintes de uma 
assembléa se transubstancia toda a autoridade dos deleg·antes, e deve ser 
tido por obra sua tudo quanto em seu nome foi perpetrado, dentro uos limi-
tes ela delegação. O ohjecto desta era a dilatação elo prazo governamental: 
não lhe era rigorosamente estranho dispôr si a medida adoptada aproveitaria 
ou não, ao prazo que ia começai>. A Assembléa deliberou pela af'firmativa. 
Dir-se-ha que ella elegeu virtualmente os funccionarios já diplomados 
por mais um anno, assumindo assim funcções que não lhe haviam sido com-
prehencliclas na outorga popular; essa demasia apparente, entretanto, era 
imposta pela propria coherencia com os intuitos da reforma, e determinada 
pela necessidade de evitar que após a sua promulgação começasse e cor-
resse ainda um período triennal de governo. 

Quando, porém, essa opinião pudesse ser recusada, niio soffre duvida 
séria que, nem a Assemhléa ordinaria, nem muito menos o presidente do 
Estado por um decreto, tinham competencia para revogai· o acto constitu-
cional, que só outro de igual fonte poderia ter annullado, por mais extra-
vagante e attentatorio que elle fosse. 

O presidente e seus substitutos estavam no direito de não querer con-
servar as suas investiduras pelo tempo accrescido, mas careciam do de 
fazer das suas renuncias o motivo ele uma.reforma da lei constitucional, rea-
lizada por uma assembléa sem poderes constituintes. 

Entendo por isso com o relator que a eleição procedida no Estado do 
Rio de Janeiro, em Julho de 1906, foi uma eleição sem causa, sem base legal 
e sem objecto, nulla, portanto, em virtude de toqas essas razões . 

E como quod initio viciosum est non potest tractu tempo1'is convalesce, a · 
1mperveniencia de um prazo governamental , a preencher não poderia vir 
sanar-lhe o vicio orig·inal. O maior o.u menor numero de poderes e autori-
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dades que hajam collaborado' na vestimenta dessa me·galidade não .lhe po-
diam mudar a essencia, do mesmo modo que as sentenças de todos osjuizes 
e trihunaes, investindo alguem na propriedade de um thesouro inexistente, 
não teem a força de fazer surgir esse thesouro . 

Dahi concluo por adoptar ainda o voto do parecer, de que o Estado do 
Rio de J aneiro, desde o dia 3o de Dt:zembro de 1906, está sendo governado 
fóra d.a constituiçffi,o e leis que adoptou, infringindo dest'arte a disposição 
expressa e taxativa do art. 63 da Constituição da Republica. 

Divirjo, porém, ·e profundamente, do mesmo parecer, quan to ao modo 
de apreciar os effeitos dessa situação e quanto aos remedios a dar-lhe. 

E' injusto e erroneo sustentar que a Constituição da Republica não 
contem soluç.-'io satisfactoria para casos como o de que se trata. 

Uma organização politica só se póde considerar acabada quando, ao 
abrigo do funccionamento regular de seus apparelhos normaes, a justiça, a 
liberdade, o direito e a autoridade legitima se encontram fracamente garan-
tidos contra os desvios mais grosseiros das paixões e dos interesses subal-
ternos . A vida política não tem outro escopo mais alevantado do que a 
defesa daquelles principios fundarnentaes, e o systema legal que não poder 
satisfazer ao menos a essa condição elementar, seja elle qual for, reclama 
immediata substituição. 

A Constituinte Republicana de 18g1 teria feito obra indigna das suas 
luzes e do seu patriotismo, si se pudesse com razão attribuir-lhe a culpa de 
haver organizado instituições tão desparataclas que, a cada passo, em con-
füctos da força contra a lei, é esta quem deve ceder terreno, por não haver 
meio legitimo,. dentro ela ordem estabelecida, de fazel-a vingar e respeitar. 
Quaes seriam os destinos de uma nação vinculada a semelhante monstruo-
sidade institucional, formando o caracter de suas geru.ções sucessivas na 
contemplação e no soffrimento dessa miseria organica, não é difficil imagi-
nar. Taes não são, nem podiam ser a lettra e o ~spirito de nossa Constitui-
ção Federativa, e não devei correr por sua conta a ficha de consolação que, 
para levantar o espirito puj)lico, escandalizado pelas tristes experieneias do 
regímen, tal qual o ternos Jhraticado, com esse cortejo de clamorosas fraque-
zas e amargas desillusões , tem sido praxe fazer circular, affirmando-se que 
as reparações, pelas quae~ todos anceiam, só poderão vir lentamente, ao 
influxo de novos costumes, fundados pelos progressos de nossa educação, 
politica. Triste .e dolorosa confissão, enfeixada em um grave erro de scien-
cia ! E' evidente que o des~nvolvimento da cultura e da riqueza dos povos 
tende a dilatar cada vez 1!faiS o domínio da moral, distanciando, dispen-
sando, sobrepujando as leif.l, e substituindo a noção do direito pela do de-
ver; mas até que os povos se possam passar da acção da autoridade baseada 
no direito escripto, é neste que a politica continuará a t er o seu principal, 
senão unico, instrúmento ~e força. 

As leis são aliás o mais poderoso factor da modificação e reforma dos 
costumes ; para comprehenper a energia de sua acção social, basta conside-
rar que os costumes não Slj.O sinão o producto de habitos longamente prati· 
cados, sob a influencia das necessidades, do ú1stincto de imitação, das reac-
ções elo meio social sobre o individuo, e que ellas constituem a força coor-
denadora por excellencia, para instituir, generalizar e manter os hahitos, 
que a frequencia da repetição e a capacidade adquirida nesse cxercicio 
convertem afinal em molde\> naturaes , onde se vasam a intelligencia, o sen-
timento e a actividade de cada povo. A historia aliás pullula de exemplos 
característicos para provar a influencia das legislações, concorrendo sem du-
vida com as causas dive1·sas que as solicitaram, na formação de certos typos 
específicos de civilização Jwmana. Esperar que surjam e se instituam os 
bons costumes, á força de praticar os máus, é pretender portanto a inver-
são de uma lei biologica . 

• 
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Longe pois de abdicar desse instrumento aperfeiçoador, esperando que 
a moral venha a corrigir as más tendencias CÍlle elle pôde desde logo repri-
mir, o que cumpre é fazer delle sempre uso sabio e opportuno, para que a 
influencia etica encontre a todo tempo o terreno accessiYel e preparado para 
sua fructillcação. A manutenção .ela ordem é funcção inalienavel do poder 
publico, que não tem o direito de se declarar impotente para desempenhal-a, 
onde quer e como quer que a ordem seja affectada, sob pretexto de que esse 
domini.o não lhe pertence. O paiz onde essa evasiva se justificasse pela defi-
ciencia das leis, como entre nós se pretende, teria subscripto a confissão de 
sua llicapa:cidade para g·overnar-se e irrogado aos seus legisladores a mais 
cruel elas injurias. 

Seria estranho, entretanLo, que viessem dar tão mesquinha prova no 
Brazil as instituições que copiámos dos Estados Unidos da America. Insti-
tuições que conseguiram formar uma assombrosa unidade política, uma 
nação admiravelmente homogenea , de um nucleo de colou.ias quasi 
sem outro laço commum além elos interesses creados pela sua situação 
geographica, originarias ele . povos ele linguas e tradições diversas, mais . 
ou menos extremados por luctas de religião e profundas rivalidades nacio-
naes , parece incrivel que transportadas para o outro hemispherio, no mesmo 
continente, estejam destinados a fazer de um povo incomparavelmente uno, 
secularmente estreitado por uma constituição centralisadora, que chegava a 
peiar-lhe os movimentos elementares, verdadeiras ilhas políticas, tra1)aJ11a-
das systematicamente por correntes separadoras, onde se diluc o sentin1e11to. 
da patria no almndono e na indifferença por todos os vinculos mais necessa-
rios para fortifical-o : esse conjuncto de interesses collcctivos, que se chama 
a causa publica e nos paizcs fortes é apropria causa nacional, em torno da 
qual gravitam todos os impulsos e pendores individuaes, ])ons e máus, vae 
tomando entry nós, infelizmente, ao contrario do que se deu na poderosa 
União do Norte, uma feição cada vez mais assignaladamente particularista, 
mais centrifuga, mais isolada, a ponto de se approximar a passos largos o 
dia em que a nossa vasta múdade politica seja apenas uma ficção, sem raí-
zes nos sentimentos e nos interesses da immensa collectividade moralmente 
desmembrada. 

Nem outra cousa se deve esperar como fructo dessa concepção ·singular 
de uma organização politica, na qual de um lado figuram Estados de ex-
tensão, população e acleantameuto profm1damente desiguaes, onde os 
detentores do poder não encontram outro limite para o exercício discrecio-
nario da sua autoridade sinão nos seus proprios escrupulos, cdterio, e pro-
bidade, que dependem exclusivamente dos factores fortuitos ele sua compe 
tencia e moralidade; e do outro, um poder central desarmado, adstricto a 
assistir indifferente a todas as violaÇ.ôes do direito, ás mais crueis poster~a
ções das garantias · fundamentaes, ao confisco systematico das liberdao.es 
organicas, ao tripudio b.1contestavel elo arhitrio e da força, por toda pn.rte 
onde azares da sorte chumbam o povo indefeso á governança de typos infe-
riores á importancia de suas melindrosas funcções. 

Mas, é possivel que tenha sido essa a creação da Constituinte Republi-
cana ? Que seja P-ssa a contextura da sua grande obra política ? Parece-
nos que não . . 

A Constituição de 24 de Fevereiro organizou o regimen federativo, dis-
pondo no art. 63 que " cada Estado reger-se-ha pela Constituição e leis que 
adaptar, respeitados os princípios constitucionaes da União; » e no art. 65, . 
que é facultado aos Estados " em geral todo e qualquer poder ou direito 
que lhes não for negado por clausula . expressa ou implicitamente contida 
nas clausulas expressas da Constituição. " Vistos sob essa concepção legal , 
os Estados são entidades politicas que se governam pelas suas proprias 
constituições e leis, subordinadas ao respeito pelos principios e clausulas 
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constitucionaes da União ; dentro dessa orbita, que lhes é traçada, cada um 
delles vive a sua vida autonoma e soberana, provendo a expensas proprias 
asnecessidades do seu g·overno e administração, nos termos do art. 5°. 

Duas condições, são, pois, indispensaveis para que o typo constitucio-
nal do Estado subsista - é que elle viva sob ª ' vigencia da Constituição e 
leis que houver adaptado, e não viole o respeito devido á Constituição da 
Republica. Ningueni póde contestar estas premissas . Mas, si ellas são assim 
.evidentes, não é de suppor que o legislador constituinte houvesse deixado 
sem sancção esses princípios, omittin.d_o correctivo para as suas violações, 
bem como o processo a segmr para remtegral-os quando fosse o caso ; e que 
se houvesse contentado com a construcção platonica d'e uma patria com-
mum, em que a todos é asseg·urada uma certa somma de garantias, elemen-
tares a qualquer sociedade civilisada, deixando, entretanto apenas organisado 
um systema ele pequenas patrias, arremessadas ao espaço, após o .fiat crea-
dor, como astros independentes, sem outra força gravitadora além da sucção 
omnipresente do fisco. 

Healmente não é, nem podia ser assim. Essa organização exigia o seu 
complemento natural, estabelecendo a unidade política do paiz em torno do 
respeito constitucional e de uma alta fiscalisação commum destinada a velar, 
não só pelos interesses supremos da nação, que não podiam ficar fóra do 
raio de acção dos seus orgãos particulares, como pela effectividacle e puresa 
do regimen instituído. 

Esse complemento logico, indispensavel, visceral, é o artigo sexto, posto 
logo no preambulo das instituições, prescrevendo a these conju~ada com o 
art. 63 de que o " governo federal não poderá inter vir em neg·oc10s peculia-
res aos Estados. » mas abrindo immediatamente as excepções autorizadas 
pela preoccupação superior da defesa da patria é do regimen .. Essas ex-
cepções são : 

r.ª, 'para repelir invasão estrang~ira, o~ deu~ Estado em outro; 
2.ª, para manter a for~a republicana federativa; 
3.• Para restabelecer a ordem e a tranquilidade nos Estados, á requi-

sição dos respectivos gov<:;rnos ; 
4·" Para assegurar a eixecução das leis e sentenças federaes . 
Antes de tudo, é mister tomarmos por ponto de partida que a expressão 

• Governo Federal » empregada nesse dispositivo é synonima de Poder 
federal ou União, que o le13'islador empregou em outros. 

Isto poderia ser objeqo de uma longa demonstração, que tornar-se-hia 
aqui demasiada; mas pa~·a pôr em evidencia o nosso asserto, basta-nos 
argumentar de relance com o emprego identico feito dessa expressão no 
art. 8. 0 , em que se declara: " é vedado ao Governo Federal crear, de qual-
quer modo, distincções e preferencias em favor dos portos de um contra os 
de outros Estados. " 

Não é preciso nenhum esforço interpretativo para reconhecer que 
" Governo Federal » é taµibem ahi synonimo de Poder federal, pois que 
pelo art. 34, n. 5, a attrihttição de " regular o commercio internacional, bem 
como os dos Estados entr~ si e com o Districto F ederal, crear ou supprimir 
entrerostos » é privativa qo Congresso. 

Não póde haver, port~to, duvida séria de que o Governo Federal, nos 
termos do art: 6, é o conj11ncto dos tre~ poderes da União, isto é, o poder a 
quem competn conhecer do caso, conforme a hypothese que se apresentar. 

Esta disposição tão clp.ra e incisiva, que- a nosso ver precisa apenas ser 
- completada por lei ordiniU'ia em obediencia aos ns. 33 e 34 do referido 

art. 34, da Constituição, e principalmente para o effeito de serem discrimi-
nadas as competencias, teem sido até o presente comprehendida e utilizada 
sómente pelo seu lado menos liberal, que é a intervenção do Poder Execu-
tivo com o emprego material da força; e em vez de constituir uma espe-
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rança de defesa para as liberdades opprimidas, converteu-se em espántalho 
das tyrannias locaes para fazer calar o espirito de revolta. 

Porque? Porque o zelo hypocrita pela federação, professado pelos domi-
nadores, tem considerado um s~crilegio qualquer outra intervenção que não 
seja para o fim de manter a ordem, á requisição dos chefes de Estados. 
Tudo mais figura alli no dispositivo constitucional como lettra morta, 
incumprivel, excrescente quando esse preceito da lei fundamental é o eixo 
das relações entre a União e os Estados, a garantia suprema da orB'anização 
federativa, a arma decisiva contra as transfigurações que o reg·nnen tem 
soffrido. 

Não só pela sua collocação no .portico da lei, como pela natureza do seu 
preceito, devia-se, entretanto, reconhecer ao dispositivo todo o alcance de 
sua importancia excepcional, e a estultice de pretender-se reduzil-o a uma 
banalidade chocante. Não falta quem affirme com ares triumphaes que a 
Constituição veda ao poder federal toda intervenção no Governo dos Estados, 
para verificar a sua legalidade, corrigir os seus desvios e prover á sua 
defesa institucional; de modo que, segundo essa doutrina, a intervenção da 
União nos Estados, prevenida no art. 6, limita-se a uma intervenção terri-
torial para repellir o estrangeiro do sólo da patria, fazer recuar o Estado 
invasor das fronteiras do outro, restabelecer a forma republicana em algum 
que haja adoptaclo a monarchica ou cahi.do nas mãos do estrangeiro, exercer 
a funcção J>Olicial de restabelecer a ordem alterada, ou pôr a força puJ)lica 
ás ordens elos juízes federaes para tornar executarias as suas sentenças. 

E' sob este prisma singular, apoucado e ridículo, que o artigo é inter-
pretado vulgarmente, como si o territorio dos Esrados não fosse o mesmo 
da União, que não é uma entidade abstracta, como si a União não exercesse 
de facto em todo elle mna jurisdicção tão legitima como a dos poderes 
locaes, distriliuindo e mobilisanda discricionariamente o seu exercito, admi-
nistrando justiça, arrecadando impostos, fiscalizando e explorando as riquezas 
que lhe pertencem, mantendo todos os serviços publicas a seu cargo. 

A. União não precisaria de todas essas reservas constitucionaes para 
penetrar no territorio de qualquer delles, que é i"'ualmente o seu, e bater o 
inimigo externo, dar execução aos julgamentos d'os seus tribunaes, desem-
penhar fm1cções policiaes attinentes á tranquillidade publica, ou defender. ae 
ultrajes a fórma de governo adaptada. Seriam até grotescas essas resalvas, 
si o legislador constituinte não tivesse tido outro pensamento. 

Não ; não é do Estado territorial que o art. 6. 0 cos-ita, mas do Estado 
entidade política, qual a Constituição o creou. A lei diz positivamente 
" intervir nos negocios peculiares aos Estados ", e estes nos termos do 
art. 5. 0 e elo art. 63, não sã.o outros sinão o governo e a administração 
estaduaes . 

Es ta é que é a intervenção, de sua natm·eza, capaz de figurar como o 
caso excepcional, porque só ella constitue a anormalidade, só ella exigia 
preceito expresso, só ella determinaria interrupção nas relações regulares 
entre o poder central e os territoriaes. 

Si para repellir a invasão estrangeira, conter alguma velleidade belli-
cosa intern.a, manter a fórma republicana federativa, restabelecer a ordem 
alterada, ou assegurar a execução das suas leis e sentenças, fosse mister á 
União chegar até a posse dos governos territoriaes em qualquer parte da 
Republica, seria inconcehivel que a le.i fundamental a tivessR deixado 
desarmada do direito de fazel-o ; e foi isso que ella teve em vista prevenir, 
na defes.a suprema da inviolabilidade territorial, política e institucional da 
nação, que de outra fórma não meréceria siquer esse nome. 

Examinada sob esse aspecto a disposição constitucional que nos occupa, 
e· deixando de .parte as outras regras que não nos interessam. aqui, cum.pre-



I · 

- 288 -

nos averiguar o que se deva entender por '! manter a fórma republicana fede-
rativa e restabelecer a ordem á requisição dos respectivos governos ". 

A fórrua republicana federativa não póde ser definida por outros termos 
sinão os que a Constituição emprega nos seus diversos dispositivos - a 
união perpetua e indissoluvel das antigas provincias, formando cada uma 
dellas um Estado, regidos todos estes pela Constituição e leis que adop-
taram, respeitados o principios constitucionaes da. União (art . 1. 0 , 2. 0 e 63), 
que são o complexo de todos os preceitos organicos sobre que se funda a 
exis tencia nacional. 

Em virtude dessa definição, já acima esboçada, manter a fórma repú-
blicana federativa é resguardar e exer cer e autoridade que tem a União, 
como orgão representativo ela nação federada, para verificar e reconhecer 
que os Estados vivem de facto sob o imperio ela Constitlúção e leis adop-
tadas, e chamar á ordem nellas estabelecida aquelles que elahi se desvia-
rem. 

Toda vez, portanto, que em um Estado o capricho individual, amparado 
na força, se sobrepõe a esse imperio, violando abertamente as strns reg-ras, 
stibstituinelo-as pelo arbítrio, e consumando sem remedio interno uma 
invasão das instituições vigentes, verillca-se a hypothese prevista no art. 6. 0 , 

n. 2, e é caso para a União intervir. Do contrario, a violação ficaria de pé, e 
o Estado irremediavelmente fóra de sua situação constitucional: teria a 
figura politica de uma autocracia, ele uma satrapia, ele um feudo, si qúi-
zerem, e não da entidade reconhecida pela Constituição Fédcral, para gosar 
da prerogativa de reger-se autonomamente. 

Impedido de proceder a uma lonf.l'a aualyse, para detalhar algumas, 
pelo menos, das hypotheses que poderiam ser encabeçadas nessa especie e 
demonstrar em cada uma deUas a necessidade iudeclinavel da intervenção 
federal, como meio unico de salvar e resguardar o regimen, não deixarei 
en tl'etanto esta parte elo assumpto sem referir-me brevemente ao outro caso 
de intervenção declaradb no n. 3 elo artigo em questão - o do restabeleci-
mento da ordem e tranquillidade nos Estados, a requisição dos respectivos 
&overnos. Que se deve entender por governo? Serão unicamente os chefes 
ctos Estados, aquelles nue já teem ao seu mando os meios uatul'aes de 
manter a ordem em cada um delles, que dispõem em ultima analyse da força 
publica? Parece-nos que não, por muitas razões, e antes de qualquer outra 
por essa circumstancia mesmo. Demais, já. dissemos atrás demoradamente 
que na especie não se tq:tta ele intervenção federal para desempenhar funcção 
de policia. A ordem, na hypothese, não é sómente a ordem material, póde e 
deve ser igualmente a ordem política, o respeito reciproco dos diversos 
poderes entre si ; e este ultimo caso é o que deve ter estado mais de perto 
nas intenções do legislador, por ser o mais c::iracteristico da necessidade de 
soccorro fe deral . 

Governo de um paiz ou de uma província não é simplesmente o indi-
viduo que exerce uma pp.rcella da direcção geral - é todo o apparelho de 
commanclo, o conjuncto das peças que compõem a suprema hierarchia 
governativa. 

· Si um dos membros desse apparelho, o que dispõe exactamente da 
força, é que se colloca fóra da ordem e attenta contra o livre exercício dos 
outros, é justo, é honestq, que a União lhe dê ainda mão forte para ajudar a 
compress~o,_ 0~1 a reci;se a estes, provaP.o serem elles que se acham.na defesa 
da Constltmçao e leis adoptadas, e soh a ameaça de succumbll'em com 
ella~? E' P?ssivel q~e º· le.fl'is~ador tenha querido essas extravagancias e 
urdido dest arte a v1ctor1a md1sputavel da força contra todos os reclamos 
do direito? 

Ainda aqui subscreYemos a doutrina mais logica, mais organica, mais 
liberal e mais honesta, pensando que quantas vezes se apresentar uma hyp9 
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these dessa natureza, compete á União apreciar o conflicto e interpor-se na 
defesa da ordem institucional, esteja com quer estiver a boã causa. 

Allega-se que esta theoria intervencionista é perigosa, pois traria sob 
tutela os Estados e conduziria á suppressão do regimen federativo. 

Nem por isso entretanto ella deixaria de ser constitucional, porque 
outras conclusões sériamente não se podem tirar de um estudo reflectido e 
desapaixonado dos textos que examinamos. · 

Mas, serão justificados esses receios? Pensamos que não. Os que os 
manifestam, .em regra não se apercebem de que os seus zelos são menos 
pelo regímen, do que pelos interesses mais ou menos respeitaveis orga.,. 
nizados em torno delle. A federação foi fundada para fazer a felicidade do 
Brazil e dos brazileiros, e não sómente de alguns Estados e de uma fracção 
de brazileiros. Seria injusto dizer que todos elles são ou teem sido mal 
governados, quando o contrario é realmente a verdade ; mas basta que em 
casos frequentes, importantes e clamorosos, a renuncia feita pela .União, da 
autoridade que a Constituição lhe· outors-ou, haja convertido em situações 
resolvidas attentatoriamente pela brutalidade da força crises que teriam 
encontrado solução na lei, para demonstrar a superioridade moral das 
opiniões que defendemos em relação ás outras. 

Não é certamente o amo1~ aos povos que assanha as susceptibilidades 
federalistas, toda vez qu'e se fa!la em intervenção; o que os povos na ver-
dade elevem estremecer na federação é o direito de escolhe1'em .os seus 
governantes, de serem administrados por quem .conheça a fundo as suas 
necessidades, de não terem os seus destinos confiados a mãos adventicias e 
indifferentes. Essas regalias, que são a substancia da conquista feita na 
Republica, ninguem lhes disputa. O que está em causa, porém, nesta questão, 
não é absolutamente isso; são os abusos de poder, o desprezo das leis, as 
audacias de autoridade, as violações das liberdades, a installação pratica de 
tyrannias disfarçadas. Os povos não teem o minimo interesse em que esses 
desgarros se ci::msummem e encontrem impunidade á sombra de uma falsa 
opinião que se inculca defensora das suas prerogativas; o interesse é todo 
dos que os subjugam. 

Onde está o perigo da intervenção como ameaça ao regimen, si os que 
a pleiteam, em nome úo nosso direito publico escripto, só o fazem conven-
cidos de que este é o meio unico de salvaguardar o r egímen, fazendo com 
que elle de facto seja o Governo da Constituição e leis adoptadas em cada 
Estado, pondo-os todos ao abrigo das ambições, dos conchavos e das von-
tades incoercíveis dos detentores occasionaes do poder'! Onde está esse 
perigo, si o que se deseja evitar é exactamente que o regímen se desnature 
afinal por completo, desde que passe em julgado, como infelizmenle já o 
está na consciencia publica, que a lei nos Estados é hoje a vontade sobe-
rana, omnipotente do individuo que tem ao seu serviço a policia e o the 
souro publico ? Onde está ainda elle, si não é para diminuir politicamente, 
sinão para dignificar os Estados, que se procura evitar essa triste e mes-
quinha fatalidade ele constituírem as soluções pela força material o unico 
desfecho pratico dos contlíctos suscitados entre os proprios poderes de cada 
um delles? Qual é a soberania hunúlhada e sacrificada pela interposição da 
União, decidindo esses conflictos sob a provação de um dos orgãos da 
mesma soberania, em favor ele qualquei· delles? Porventura já é ponto 
incontroverso do systema quP. tal soberania reside unicamente no deposi• 
tario das contribuições fiscaes e dos instrumentos de coacção physica? Em 
que aproveita á autonomia e á die-nidade institucional dos Estados seme-
lhante intuição, incoherente, contraoictoria e disparatada'? 
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Por mais que os analysemos, não atinamos com os motivos que possam 
justificar aq11eilas apprehensões. E' possível que seja defeito nosso de 
extensão visual. Ha talvez perigos occultos que escapem á acuidade dos 
nossos raciocinios ; mas sejam elles quaes forell!, não acreditamos qne 
possam correr parelha com os perigos certos, conhecidos, insophismaveis, 
que a nossa nacionalidade está atravessando, com a pratica corrente do seu 
regímen federativo, cada um dos quaes se prestaria á exploração de longos 
e abundantes capítulos : a decadencia dos · costumes, o aviltamento dos 
caracteres, o nivelamento de todas as hierarchias, o surto das mais escan-
dalosas mediocridades, as maiores baixezas convertidas em peccados veniaes, 
quando não em titulos de benemerencia, as energias cívicas depaupera.das, 
a incompatibilidade crescente das almas dignas e altivas com a vida polí-
tica, o desprestigfo dos cargos mais elevados, o abandono emfim de todas 
as emulações e das ambições ele gloria, de renome, de consideração publica, 
que são o apanagio dos espiritos for tes e a fonte onde se retempera a vita-
~idade dos povos, pela amesquinhadora industrialização de todas as funcções. 

Cel'to, não são os Estados bem dirigidos e capazes de se fazerem res-
peitar pela propria virtude dos seus governos, que encontrarão vantagem em 
prolongar essa situação, cujo remate será fatalmente a reforma constitu-
cional, desde que dentro da lei actual se per sista em não querer achar a 
therapeutica necessaria. Todos elles, porém, devem estar convencidos de que 
a propria respeitabilidade seria uma muralha defensiva contra us maiores 
e::fteros e excessos da doutrina que temos aqui sustentado ; e devem 
t em estar, de que bastaria o facto de se confessar fallida a doutrina 
contraria para resolver legalmente os casos políticos numerosos, occorridos 
no paiz durante a experiencia já longa do regímen, .e todos abandonados á 
razão do mais forte, para pôr em evidencia a sua fraqueza e o seu absurdo , 

Um só delles seria sufficiente para descobrir o vicip da concepção, ou a 
deficiencia do systema ; a sua frequencia imporia a condemnação deste, 
si o erro não estivesse d'a parte dos que lhe attribuem tão grave lacuna. 

Firme nas minhas convicções, que tão incompletamente deixo aqui 
defenilidas, parte pela escassez de tempo, parte pelo dever de sobriedade 
em um trabalho desta natureza, parte e sobretudo por não saber fazer 
melhor, julgo-me autorizado a conchúr, em desaccôrdo com o meu illustre 
collega relator : 

1 . 0 Que, verificado (tchar-se um Estado da União fóra da Constituição 
e leis adoptadas que devem regel-o, cumpre ao Poder Federal intervir nelle, 
nos termos do art. 6. 0 , n. 2, da Constituição Federal, para restituil-o á sua 
situação institucional ; 

2. 0 Que ao Congresso compete, como orgão leo-islativo federal, e como 
guarda da Constituição, nos termos dos art. 34, n. '33, e 35, n. 1, a iniciativa 
dessa intervenção, traçando-lhes as normas ; · . 

3. 0 Que o Estado dq Rio de Janeil'o reclama esta medida excepcional, 
solicitada ao Congresso por um dos seus poderes politicos, afim de serem 
corrigidos os effei.tos do excesso de autoridade da sua assemhléa, que col-
locou o Estado fóra da respectiva Constituição produzindo um governo de 
facto que não tem existeµcia lepitirna, pois que quod contra rationem jziris 
acceptum est, non est proçfacenaum ad consequentiam. 

Requeiro que sejam estas conclusões submettidas ao voto do Senado, e, 
approvadas, tenho a hon,ra de offerecer á sua consideração o seguinte pro-
j ecto de lei : 1 

O Congresso Naciona~ resolve : 
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Artigo unico. - O Poder Executivo é autorizado a intervir no Estado 
do Rio de Janeiro em obediencia ao art. 6. 0 , n. 2, da Constiluição Ferleral, 

para o effeito de considerar não havida a eleição a que 
Projecto. ali se procedeu para presidente e vice-presidente do 

Estado em Julho de 1906, e restabelecer a ordem legal 
de governo de accórdo com a Constituição do Estado. 

Sala das Commissões, 21 ele Julho de 1908. - lvfoniz Freire. 
Na indicação que foi enviada á Commissão de Justiça e Legislação, 

parn emittir seu parecer, os representantes do Estado do Rio de Janeiro , 
trazem ao conhecimento do Senado o facto occor-

Parecer da rido no mesmo Estado, constantes dos escriptos 
officiaes que acompanham a referida indicação, e 

Commissão de pedem que o caso seja submettido á Commissão 
incumbida de examinar as questões políticas do 

Legislação e Justiça ponto de visia da Constituição da Republica, pro-
pondo a medida de governo que julgar conveniente 

para restabelecer a ordem ·constitucional e o regímen democratico naquelle 
Estado . · 

A Assembléa Legislativa do Rio de Janeiro resolveu, em 25 de Janeiro 
ultimo, deixar ele r eunir-se no exercício de suas funcções ordinarias, pelo 
frn1damento de achar-se á frente da administração um g·overnador que lhe 
parece illegitimo, por haver expirado o seu mandato a 31 de Dezembro do 
amio findo, ori&"inando-se dahi uma situação anormal, que, no conceito dos 
signatarios da mdicação, abre margem á interferencia· dos poderes federaes 
nos negocios peculiares elo Estado. 

Não se trata, como se vê deste simples enunciado, ele fazer uma lei de 
caracter permanente, mas sim de providenciar sobre um caso especial a 
que terá de ser ou não applicado o disposto no art. 6.0 da Constituição 
Federal, sendo a materia puramente constitucional e da competencia da 
Commissão de Constituição e Diplomacia, que por deliberação da Mesa 
tem de ser ouvida. 

Por isso a Commissão de Justiça e Le45islação abstern-se de qualquer 
pronunciamento sobre a indicação, enlenaendo que só á Commissão de 
Constituição e Diplomacia cumpre opinar a respeito da sua materia. 

Sala das Commissões» 6 de Junho de 1908. - OliCJeira Figueiredo, pre-
sidente. - J. J.1. Metello, relator. - Meira e Sá. - Jvfartinho Garcez . 

SESSÃO DE 28 DE JULHO 

O Sr. Alon.iz l<'reire (moCJimento de attenção). - Sente-se, infelizmente, 
muito inferior á honra que lhe cabe de iniciar debate tão importante (não 

Disc4ssão ./da 
indicação n. l e do 

projecto n. 25. 

apoiados) , mas o facto de ter subscripto o voto diver-
gente da Commissão de Constituição e Diplomacia, 
formulado sobre a representação dos honrados 
embaixadores do Estado do Rio de Janeiro, no 
Senado, determina e obriga-o a cumprir este dever, 
que o traz á tribuna, illudindo a impaciencia a que 
antes se referiu, justamente, o honrado Senador pela 

Parahyba, com que todos esperam a palavra autorizada de um dos mem-
bros dessa digna representação, duplamente competente para tomar parte 
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assignalada ·no debate, já pelo seu notorio talento, já pelo interesse politico 
com que tem acompanhado, desde o começo, a questão hoje trazida ao 
Congresso. 

Não vem discutir o caso fluminense: entra nesta questão com o animo 
calmo e desapaixonado. O caso fluminense não está mais em questão, desde 
que a maioria e a minoria da Commissão de Constituição e Diplomacia 
reconheceram, unanimemente, que, no Estado do Rio de Janeiro, ha um 
s-overno, de facto, constitu~do fóra das lei~ organicas do .Esta~l.o, merec~ndo, 
impondo aos poderes publicos uma soluçao para esta situaçao excepc10nal. 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Mas V. Ex. póde assegurar que este é o sentir 
da maioria do Senado? 

O SR. MoNrz FREIRE. - Desde que a maioria e a minoria da Commissão 
convieram nesta these, a sua divergencia apenas consiste em que a honrada 
maioria, depois de reconhecer a gravidade da situação, entende que os 
poderes federaes não teem uma solução a offerecer-lhe e o orador pretende 
ter tido a honra de demonstrar no seu voto divergente que a solução a dar 
a este caso está enfeixada rigorosamente dentro da-nossa lei constitucional. 

O SR. CoELHO LISBOA. - Apoiado. A Constituição garante a Republico.. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - E' preciso explicar o caso. 
O SR. SEVERINO VIEIRA. - O voto em separado de V. Ex. é irreprehen: 

sivelmente logico . • 
O SR. MONIZ FREIRE. - Agradece a valiosa opinião do seu collega e diz 

que a violação que se deu no Estado do Rio de Janeiro é evidente. Basta a 
leitura do artigo constitucional revogado para que o Congresso comprehenda 
toda a evidencia dessa violação. 

Em I9o3, a Assemb~éa do Rio de Janeiro reuniu-se com poderes consti-
tuintes para reformar a Constituição daquelle Estado, dando diversas provi-
dencias, entre as quaes a da prorogação do prazo do Governo de sua primeira 
autoridade. · 

Depois de ter longamente desdobrado o seu trabalho na parte geral da 
sua reforma, determinou no art. 2. 0 das disposições transito rias que " o prazo 
de quatro annos estatuido no art. I3 da presente reforma vigorará para o 
periodo presidencial que se deve iniciar em 3I de Dezembro do corrente 
anno "· 

Em virtude desta disposição, o prazo presidencial, que devia começar e 
começou em 3I de Deze~nbro de I9o3, se prolongaria até 3I de Dezembro 
de IQO?. 

Em I9o6, porém, um acto arbitrario, illegal, do governo do Estado, que 
a sua Assembléa sanccionou, declarou revogada essa disposição de lei por 
julgal-a attentatoria da Constituição Fedei'al e em consequencia mandou que 
se procedesse á eleição r:+O Estado do Rio de Janeiro, para começar em fins 
de 1906 o novo periodo presidencial. 

Não entra na discus11ão levantada na Assembléa Fluminense, naquella 
epoca, para indagar si essa disposição infringe ou não a Constituição 
Federal. 

Segundo a doutrina do orador, nesta hypothese haveria· um poder 
conslituido com a autoridade sufficiente para fazer cassar a disposição. 

O facto é que para o Estado do Rio de Janeiro essa é uma disposição 
de sua lei organica, e a Asserobléa ordinaria não tinha competencia nem 
autoridade para revogal-il.. · 

Essa revogação é que se fez, e no seu entender colloca o Estado fóra da 
Constituição e das leis que o regem. , 

Oru, dada essa Yio1ação, dada essa situação politica no Estado, per-
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gunta·se: ha solução para ella? Sustentou que ha e continúa a pensar o que . 
sustentou. 

·Basta abrir a nossa Constituição Federal, no art. 6. 0 para verificar que 
ella se acha ahi perfeitamente cornprehendida. 

Diz o art. 6. 0 : 

" O Govemo Federal não poderá intervir em negocios peculiares aos 
Estados, salvo : 

1.º Para repellir invasão estrangeira ou de um Estado em outro ; 
2. 0 Para manter a fórma Republicana Federativa. 
Foi esta a these. 
Pergunta: que é fórma Republicana Federativa que ao Governo incumbe 

manter em todo o paiz? 
Poderia recorrer a tratadistas, a autoridades, para dar essa definição ; 

mas quer ir terra a terra, sem perder de vista a lei, para definir o que seja 
a fórma Republicana Federativa como a Constituição a define em seus 
diversos artigos. 

A fórma Republicana Federativa é a: união perpetua e indissoluvel das 
antigas províncias do Brazil (art. I. 0 ), formando cada urna dellas um Estado 
que deverá prover, a expensas proprias, ás necessidades ele sua manutenção, 
e seu governo e administração se regerão, cada um clelles, pela Constituição 
e leis que tiverem adoptado. , 

E' esta a delinição do que seja fórma Republicana Federativa". 
Ora, si um Estado se acha com um governo constituido fóra da sua 

propria Constituição, governo que nasceu da violação de disposições termi-
nantes e expressas da sua lei fundamental, esse Estado não se acha, de 
modo flagrante, fóra dos preceitos constitucionaes, que exigem que cada um 
delles se reja pela-Constituição e leis que tiverem adoptado? ! 

Parece-lhe evidente. . 
Mas, si a violação se deu e si a situação politica é esta, é evidente que 

cumpre ao Governo Federal intervir. 
Pergunta-se : Quem é Governo Federal ou, melhor, que é Governo 

Federal nos termos do art. 6. 0 ? 
Será, porventura, como muitos teem pretendido, o Poder Executivo? 
A esta pergunta responde a propria Constituição. 
Em primeiro logar, não era de acreditar que o legislador constituinte 

tivesse attribuido funcção tão melindrosa, tão grave, a um poder que póde 
agir de improviso, ao envez de conferil-a a outro cuja acção depende de· 
ambos e de laro-o debate. 

Mas, em iliversos artigos da Constituição, ella emprega a mesma 
expressão dizendo, como no art. 8. 0 : " é vedado ao Governo Federal crear, 
de qualquer modo, distincções e preferencias em favor dos portos de uns 
contra os ele outros Estados ,, . 

E' evidente que a P.xpressão - Governo Federal, empregada nesse artigo 
não se refere ao Poder Executivo, porque é da competenria do Congresso 
Nacional regular o commercio internacional e dos Estados e Districto Fede-
ral entre si, alfandegas, portos; crear ou supprimir entrepostos. 

Alem disto , o art. 24 declara : 
" O Deputado ou Senador não póde tambem ser presidente ou fazer 

parte de directorias de bancos, companhias ou em.prezas que gozem dos 
favores do Governo federal definidos em lei. " 

Comprehende-se, Sr. Presidente, que assim seja, porque tudo isto 
incumbe ao Con"resso Nacional. -
- Mas ainda. Õ art. 66 contém uma disposição analoga, empregando a 
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o Poder Executivo . 

No caso, trata-se de uma funcção essencialmente politica, uma funcção 
coordenadora, uma funcção essencialmente legislativa, porque depende ·de 
actos legislativos, e, portanto, não póde ser conferida a outro poder sinão 
ao· Poder Legislativo. 

Mas, quando duvidas restassem sobre a hypothese, quando a questão 
posta nestes termos geraes pudesse offerecer ainda duvidas; bastaria a 
disposição expressa do art. 34, n. 33, que declara : 

" Compete ao Congresso decretar as reis e . resoluções necessarias ao 
exercício dos poderes que pertencem á União " . 

Ora, desde que não se póde pôr em duvida que o poder de intervir é 
commettido á União J?elo art. 6. 0

, a decretação de leis e resoluções neces-
sarias para que essa mtervenção se dê não pertence a outro poder sinão ao 
Legislativo. 

Pensa o orador tratar-se de uma questão simplíssima, que nem mesmo . 
offerece margem para longo debate, tao expressas, tão claras são as dispo-
sições çonstitucionaes que veem em apoio da doutrina que sustenta. 

Mas, si fosse preciso recorrer ás licções dos povos que praticam as 
mesmas instituições e nos serviram de mestre na organização que temos, 
lembraria ao Senado que na Republica Argentina as intervenções são fre-
quentissimas, teem-se dado em todas as phases da existencia politic°a e 
constitucional daquelle povo. 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - E V. Ex. acha que tem havido lá mais inter-
vençõe.s do que entre nós? A differença é que aqui ellas não teem sido em 
bem da ordem, nem em respeito á Constituição. 

O SR. MoNIZ FREIRE. - E lembraria que nos Estados Unidos o primeiro 
período de formação daquelle grande povo offerece uma serie de actos 
importantíssimos de intervenções constantes da legislatura federal, cassando, 
reformando e modificaJ:!.dio actos legislativos estadoaes. 

Mas, releva notar no caso uma outra circumstancia - é que nem a 
constituição americana, :q.em a argentina, nem a mexicana conteem sobre a 
hypotbese preceito tão completo e tão preciso como a nossa no art. 6. 0 

O SR. COELHO LISBOPf.. - Apoiado. 
O SR. Eluco CoELHO. - Que é, aliás, a reprodução do art. 4. 0 da consti-

tuição dos Es.tados Unidos da Norte America. 
O SR. MoNiz FREIDE. - O art. 4. º da constituição americana dispõe 

assim: 
" Os Estados Unidos garantirão a todos os Estados desta união a fórma 

i:epublina de governo e protegerão a cada um delles contra invasões e á 
requisição do legislativo pu do executivo, quando o legislativo não se poder 
reunir contra uma violencia interna. " 

Nesta disposição não se friza tão completamente como na disposição. da 
Constituição hrazileira qv.e a União intervirá nos negocios peculiares aos 
Estados. 

Chama a attenção do Senado para a phrase constitucional ; intervir nos 
negocios peculiares aos Estados não é intervir no territorio dos Estados, 
porque o territorio dos Estados é o mesmo da União e a intervenção da 
União em cada um delles é tão legitima quanto a dos poderes locaes e esta 
intervenção a Uniã•> exerce diariamente, desempenhando as diversas funcções 
que cabem á sua alta autoridade. 

O SR. A. AzEREDO. - Em serviço de ordem federal. 
o SR. MONIZ FREIRE. - Perfeitamente. Nem podia ser outra. 
Mas, a disposição con13titucional diz : " intervir nos nes-ocios peculiares 
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aos Estados " e negocios peculiares aos Estados, nos termos do art. 5.0 , não 
são outros sinão os da administração. 

Si é preciso outra definição, deante da lei, de que sejam " negocios 
peculiares aos Estados 11, encontramos no art. 5. 0 • · • 

Na Amel'ica do Norte, onde se teem praticado innumeras vezes a inter-
venção e cujos casos veem relatados na obra do nosso insigne colllmentador 
João Barbalho, notadamente a que se deu no Estado de J..uisiania, na qual ó 
congresso resolveu positivamente sobre a dualidade de g·overno, a consti-
tuição não contém a disposição precisa da nossa. Ao contrario, a fórma desse 
preceito é apenas uma promessa de protecção, que os Estados Unidos se 
incumbem dar aos Estados da União e esta f'órma legal tem a sua explicação 
historica. 

O Senado sabe que, quando se votou a constituição americana, alguns 
Estados se achavam ainda sob a. tributação e imminencia'da intervenção da 
Grã-Bi'etanba . .. Além disto, o legistador constituinte da União Americana 
tinha interesse, para augmentar a extensão do paiz que se fundava, em 
offerecer garantias e assumir compromissos. E, ao correr da historia, veri-
ficou-se o exi to daquella intelligente ini'ciativa política: a União Americana, 
que se formara apenas com tres Estados, dentro de pouco tempo viu adhe-
rirem muitos outros, que precisavam da defesa federal e de viver consti-
tuídos em paiz, á sombra de cujo poder a independencia dos Estados correria 
menor perigo. 

A constituição argentina dispõe : 
" O governo federal intervem no territorio das províncias para garantir 

a fórma republicana do governo ou repellir as invasões estrangeiras e, á 
requisição das autoridades constituídas, para sustentar as ditas autoridades, 
que tiverem sido . derribadas por invasões de outras províncias. 11 

A constituição do Mexico dispõe : 
" Os poderes da união teem o dever de proteger os Estados contra a 

invasão ou violencia exterior. " 
Nem a constituição americana, nem a argentina, nem a mexicana são, 

portanto, tão positivas como a lei brazileira. 
Nestas condições, está convencido de que o pedido no voto em separado 

é simplesmente o cumprimento da lei. 
Não comprehende como, em torno desta disposição, em torno do nosso 

systema constitucional, se tenham constituído correntes políticas que se 
dizem, uma - intervencionista, - e outra - não intervencionista. Trata-se 
apenas de cumprir ou não a lei e, assim, estas correntes podem ser definidas 
pelos que querem cumprir a lei e pelos que não ·a querem cumprir. O direito, 
o dever da intervenção, quando se trata, como no caso fluminense, de resta-
belecer a ordem legal... · 

O SR. ERrco CoELHO. - E' mais um dever dô'que um poder. 
O SR. MoNrz FREIRE. - ... restituindo-lhe a ordem constitucional, é mais 

um dever da União do que um direito seu. . 
Não vê, aliás, razão alguma para que os poderes federaes, para que o 

Congrerso Nacional, membro eminente desses poderes, renuncie essa auto-
ridade. 

O legislador constituinte revelou-se altamente sabio quando previu que 
um povo educado secularmente em um systerna de centralização que o 
asphyxiava não podia, de um momento para outro, ser abandonado a uma 
despersibilidade, sob pena de correrem risco todas as suas liberdades polí-
ticas. 

A disposição constitucional tem fundamento na nossa propria historia, 
na historia do paiz, que viveu ajoujado, durante cerca de 5o annos, a uma 
Constituição centralizadora, mas habitado por um povo secularmente edu-
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cu.do em instituições centralizadoras. E seria.. um perigo, realmente, que fosse 
abandonado, de um dia pára outro, á pratica de instituiçõel:i novas, insti 
tuições que requerem uma cultUl'a e estudo que não temos, sem que o poder 
federal ficasse armado do direito, da faculdade de velar, em toda a parte, 
pelas liberdades publicas. 

O SR. A. AzEitEDO. - Dá um aparte. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - Mas não ba federação sem inter-vençiio. 
O Sn. A. AzEREDO. - V. Ex. sempre disse que não ba. 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Digo fundado no exemplo das nações. Não 

ha federação sem intervenção. 
O Sn. A. AzEREDO. - Ha. 
O SR. CoELHO E CAMPOS. - ão ba. 
O Sn. SEVERINO VrnnA. - Pois si está na Constituição ... 
O Sa. A. AzEREDO . - ão devemos exceder o que está escripto na 

Constituição. . 
O Sn. Mo:-nz FrunnE. - Foi sempre apaixonado pela federação e por 

isso é insuspeito para fallar assim. 
Quando, em 1889, poucos mezes antes da proclamação da Republica, 

se reuniu nesta Capital um congresso liberal para discutir uma reforma que 
o partido elaborava e pela qual se pretendia bater, quando Goyerno, hão de 
lembrar-se que houve nessa reunião um voto em separado subscripto pelo 
eminente cicfadão que honra o Senado com a sua vice-presidencia, o Sr. Ruy 
Barbosa. 

Entre os 18 indisciplinados que acompanharam esse voto e que se 
collocaram ao lado de S. Ex. , embora humildemente, con1ava- se o orador. 

Por consequencia, é insuspeito; antes, um enthusiasta peJa federação. 
E' por amor, mesmo1, á federação que ·entende que a presença protectora 

da União, velando em tqda parte pela liberdade, e uma necessidade inde-
clinavel. 

Falia-se constantem,ente em autonomia dos Estados. l\inguem mais 
partida.rio desse sentimento do que o orador. Mas, no fundo, o que se pleitea, 
como autonomia dos Estados, não é sinão a autonomia do arbítrio dos 
governos locaes, da prel(otencia: é o direito de commetter t-0da a casta de 
violencias 

Os largos acontecillj!entos da nossa politica confirmam a sua proposição. 
Teve, infelizmente, occasião de ver o seu pobre Estado passar por todos 

esses males. Viu o governo necessitado de crear força politica, dissolver 
quasi todas as municipalidades, corporações essas que exerciam funcção 
politica tão respeitavel como o Estado, viu-as dissolvidas; mna a uma, pelos 
processos mais escandalosos, e o facto ficou impune ; viu o mesmo governo, 
processado pelo poder CJ;U;e tiuha competencia para fazel-o, e que o fez com a 
maior bombridade e patriotismo ~ impedir que esses poderes continuassem 
a exercer a sua funcção e se constituissem autoridade no Estado. 

Pergunta, então, ao Senado : 
Defende-se como a~tonomia dos Estados esse direito, que exerceu toda 

a especie de violencia sem contraste? 
Então a organização municipal e o poder legislatirn do Est~do não são 

entidades, instituições, fracções do poder publico, tão responsa>eis quanto o 
presidente? 

E perg·unta mais: quando elles tenham conflicto e o mais fraco ceder ao 
mais forte, que é o que detem os elementos de compressão pbysica, póde a 
União quedar-se musulmanamente indifferente deixando que o facto se 
consuma, para depois reconhecer apenas, que elles foram consummados? ! 
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Fôra assim, e nós estariamas em um paiz tristemente policiado, politi-
camente fallando ; fôra assim, nós habitariamos um paiz regido pelo peior 
dos systemas. 

Costumam dizer que a correcção virá ela pratica das instituições ; mas 
já tive occasião de me referir a essa objecção em meu·voto em separado. 

Mas, Sr. Presidente, porque havemos de confiar a homens as garantias 
que devemos encontrar em nossas leis ? 

Pois é possivel que deixemos a circumstancias fortuitas da maior ou 
menor capacidade dos que dit'igem, ao seu maior ou menor cunho de >irtu-
des , o. sorte dos cidadãos de todo o paiz? 

Quando o. desgraça de um Estado, st1jcito a um go'ferno que não respeita 
nenhuma. das garantias constitucionaes qtte a lei fundamental assegura a 
todos os brazileiros, chego. no seu maior apogeu, é possível que todas essas 
garantias venham a faltar, que todas essas ~·arantias pereçam, sentindo-se a 
União desarmado. para assegurar a effectividade de suas proprias promessas! 

Não imagina um systema politico cl ssa ordem. E, si assim fosse, julgar-
se-lua cidadão de uma nação mesquinhamente org·anizada; mas, felizmente, 
resta-lhe como consolo a certeza de que assim não é, as instituições de sua 
patria não se rcsen.tem desses defeitos, das lacunas que o. muitos se 
afiguram. 

As leis é que precisam de um cumprimento rigoi'oso e é o cumprimento 
rigoroso da lei que, em nome dos proprios Estados, em nome da propria 
ltepuhlica, pede no voto em separado que teve a honra de apresentar. 

O Sn. BARATA H.rnmno. - E' uma phautasin. orientalista. 
O SR. MoNrz FnEULE. - Tenho concluido. (Maito bem; \mziito bem.) 

O Sr. Severino Vieira (1) . - Sr. PresidenLe, um aparLe que dei ao 
illustre Senador, cuja n.ttitude nesta questão só pócle merecer louvores, 
mesmo daquelles que não estão de pleno accõrdo com S. Ex., pela logicu., 
pela coherencia que o orador soube estabelecer entre as suas premissas e n. 
conclusão a que chegou, me obriga a virá trib1llla, antes de tudo, para sus-
citar uma preliminar que, eu entendo, deve ficai· claramente expressa no voto 
do Senado. 

Sr. Presidente, o honrado Senador pelo Estado do Espirito· Santo, r efe-
rindo-se á harmonia e ao perfeito accôrdo que ha entre as pl'em~ssas do seu 
voto em separado e o parecer da maioria. ela illustre Commissão de ConsLi-
tjlição e Diplomacia, deixou sentir que este era o pensamento, era o modo de 
entender do Senado em pezo, pelo menos de sua maioria. 

Tenho duvidas a esse respeito. 
O Sn. MONIZ FREIRE. - Quaes são essas duvidas? 
O SR. SEVERrno VrnIRA. - V. Ex., alluclindo á harmonia entre as pre-

missas do seu voto em separado e o parecer, eu perguntei em aparte : -
será essa a opinião da maioria do Senado? Pareceu-me que S. Ex. nutria 
essa convicção, ou estava inclinado a acreditar nesse sentir por parte da 
maioria elo Senado. 

Mas, Sr. Presidente, porque ,eu entendo que essa questão é de impor-
tancia visceral para o re$·imen federaLivo (apoiado); porque eu entendo que 
a conclusão do parecer aa nobre maioria da Commissão deixa margem a 
que o Senado vote sem que se conheça perfeitamente a opinião dominante, 
porque, na forma da conclusão do parecer da maioria da Commissão, muitos 
pod~m votar com a illustrada Commissão por entenderem que não é caso 

(r) Este discurso não foi revisto pelo orador. 



- 298 I 
f 

da intervenção do Poder Federal, mas outros podem votar tambem pela 
mesma conclusão mas por entenderem que o Estado do Rio de Janeiro não 
está fóra da lei. 

· O SR. MoNrz FRElRE. - Perdão. Na conclusão de meu voto em separado 
eu fiz um requerimento pedindo que as conclusões sejam votadas uma a 
uma. 

O Su. SEVERINO VIEIRA. - Eu entendi que, para se estabelecer melhor 
a discussão, para que o votação seja mais proficua, mais positiva, e dê um 
resultado mais pratico, mais proveitoso, urna preliminar deve ser votada 
antes da conclusão do parecer e, nesse sentido, me limito a mandar á Mesa 
o seguinte requerimento (lê) : 

" Requeiro . que antes de se enunciar sobre o parecer n. i5o ou sobre o 
voto em separado o Senado se manifeste sobre a seguinte preliminar: 

O Estado do Rio de Janeiro, a datar de 3I ele Dezembro de 1906, está 
sendo governado fóra dás leis _gue adoptou? - Severino Vieira. 

O SR. MONIZ FREIRE. - Isso consta do voto em separado. 
E' lido, apoiado e posto cm discussão o seguinte requerimento. 
Requeiro que antes de se enunciar sobre o parecer n. 150 ou sobre o 

voto em separado o Senado se manifesle sobre a seguinte preliminar: o 
Estado do Rio de Janeiro, a datar de 31 de Dezembro 

R.equerimento. de 1906, está sendo governado fóra da constituição e 
leis que adaptou'? 

Em sessão ele 28 de Julho de 1908. - Severino Vieira. 

O Sr. A. Azel'edo (1). - Sr. Presidente, não pretendia occupar a 
attenção do Senado, sinão depois que a representação fluminense, pelo seu 
illustre orgão, Dr. Erico Coelho, fizesse a explanação dos acontecimentos 
políticos do Estado do Rio de Janeiro. 

S. Ex., entretando, 1-:om as manifestações preliminares que fez, obriga.-
me a justificar o meu voto antes da sua palavra e antes mesmo que qual-
quer outro membro desta Casa queira occupar a tribuna. 

O SR. SEVERINO V~mRA. - Mas V. Ex. tem o direito de fallar ainda 
outra vez. 

O SR. A. AzEREDO. - Sei d.isso, reconheço o meu direito, mas desejaria 
fallar apenas uma vez. 

Antes de entrar dlrectamente na questão, cumpre-me impugnar o reque- . 
rimento do nobre Senadpr pela Bahia. S. Ex., absolutamente não tem razão 
em apresentar uma preliminar, que apenas foi consignada como conside-
rando do parecer da maioria da Commissão de Constituição e Diplomacia 
Vae-se votar a conclu!jão do parecer e assim o nobre Senador não póde 
lançar m~o de. i;ima aq:na çrue pód~ servir a <;>utros _fins (não apoiados do 
Sr. Severino Vieira) e qt}e pode desvrrtuar a deliberaçao do Senado. 

O SR. URBANO SANTOS. - Mesmo porque o Senado não é corporação 
consulliva. 

O SR. A. AzEREDO. - Perfeitamente; é o que eu ia dizer: o Senado nãó 
é corporação consultiva, não é corporação judicia.ria, que antes de decidirem 
questões pendentes reso~vem preliminares. 

O illustre Sena.dor p~la Bahia não tem razão na sua habilíssima emenda, 
ou preliminar, si quizerem, para preterir a votação do parecer. 

Impugnado o requeI'imento que foi á Mesa, Sr. Presidente, cumpre-me 

(r} Este discurso não foi revisto pelo orador. 

( f 
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enunciar as razões por que não conco1'do com as concessões do voto em 
separado. . 

O Sr. representante do Estalio do EsJ?irito Santo é intervencionista. Por 
qualquer fórma pretende S. Ex. que a Uruão se manifeste em relação a actos 
peculiares aos Estados. Outro não é o intento de S. Ex. 

Na opinião elo homaelo Sena.dor pelo Estado da Bahia, de alguns dos 
illustres membros desta Casa, e tambem na de alguns jornaes desta capital, 
o voto da maioria da Commissão é illogico. 

Não ha tal , Sr. Presidente; mais illogico é, talvez, o voto em separado 
do honrado Senador pelo Espírito Santo. 

S. Ex., concluindo pela intervenção no Estado do Rio de· Janeiro, sem 
determinar de modo taxativo a intervenção, limita-se a autorizar o Poder Exe-
cutivo a intervir no Estado sem declarar os meios. Dada a autorização, o 
Sr. Presidente da Republica, é por ventma obrigado a fazer a intervenção? 
Certamente que não. · 

Simples autorização, como pretende S. Ex., o Governo, mesmo sanccio-
nando a lei, poderia responder ao Congresso que não achava opportuno 
usar a autorização. 

· Mas, caso o Presidente da Republica quizesse intervir no Estado do 
Rio de Janeiro, de que fórma poderia fazer? 

. Nomeando um interventor? Declarando o estado de sitio? Mandando 
que o presidente da assembléa, de accordo com a constituição do Estado 
tomasse conta do poder e procedesse a nova eleição? De que fórroa? 

Qual a solução apresentada pelo lrnnrado Senador? 
O SR. MONIZ FREIRE. - Está expresso ; cumprindo a Constituição do 

Estado. · 
O SR. SEVERINO VIEIRA. - E' o que está em debate. 
O SR. A. AzEREDo. - Não, Sr. Presidente ; mais illogico do que o voto 

da maioria da Comroissão, é o do honrado Senador. 
A maioria não é intervencionista; não é, e considera que o caso presente 

não é da competencia dos poderes federaes. 
E não póile, Sr. Presidente, ainda que o illustre Senador pelo Espirita 

Santo procure, no n. 2 do art. 6. 0 da nossa lei fundamental, justificar o seu 
pensamento. Não. O art. 6. 0 da Constituição Federal é uma quasi reproduc-
ção do art. 4. 0 da secção 4.• da Constituição Americana ... 

O SR. MoNIZ FREIRE. - E' muito differente, eu li ambas,. 
O SR. A . AzEREno ... é quasi reproducção do art. 109 da Constituição do 

Mexico. E Sr. Presidente, nos Estados Unidos da America, . como nos 
Estados Unidos Mexicanos, a intervenção não se dá, absolutamente, no caso 
determinado pela indicação da honrada representação fluminense. 

Regimen federativo nfto é propriamente, a meu ver, o que descreveu o 
honrado Senador. 

O Sn. MONIZ FREIRE. - N~o descrevi; defini com a Constituição. 
O SR. A. AzEREDO. - E' muito differente, perante as constituições 

semelhantes á nossa. 
No regimen ·federativo, seria prejudicial, constituiria um verdadeiro 

perigo, a intervenção, quando por qualquer motivo ,. os poderes federaes se 
julgassem no direito ele intervir neste ou naquelle Estado, desde que con-
siderassem violada a respectiva constituição, dentro do proprio Estado. 

A constituição do Estado elo Rio de Janeiro foi ferida lá e o caso, abso-
lutamente, não tem lig·ação com a Constituição Federal. (Não apoiados .) 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Ahi está o art. 66. 
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O SR. A. AzEREDO. -- Não tem, Sr. Presidente, repito: é o rnen modo 
de ver. Posso es_tar errado, mas é a minha convicção. 

Os poderes federaes não teem autoridade para intervir quando a consti-
tuição de qualquer Estado é violada dentro do proprio Estado, e sem trans-
gredir a Constituição Federal. • 
· O. SR. CoELHO LISBOA. - V. Ex. falla em regímen federativo, mas a 

Constituição no numero 2, · § 5. 0 , trata de regímen republicano. 
O SR. A . AzEilEDO. - Republicano federativo. 
O SR. COELHO LISBOA. - Ahi ha confusão por parte de V. Ex. 
O. SR. A. AzEREDO. - Não ha; :V. Ex. é que está enganado. 
Quando o regímen republicano é ferido no Estado ? 
O SR. COELHO LISBOA. - Quando a Constituição não é observada. 

quando os princípios repµblicanos não são observados, quando a autonomia 
dos municípios não é observada. ~-

O SR. A. AzEREDO. - O principio republicano só é violado nos Estados 
quando as legislaturas ou os governos queiram inverter a ordem das cousas, 
substituir o regímen r epublicano pelo regímen monarchico. 

O SR. COELHO LISBOA. - Tanto póde substituir aos poucos, como de 
uma só vez . 

O SR. A. AzEREDO. - E' n. opinião das maiores autoridades, dos com-
mentadores mais illustrcs ela Constituição americana. 

O SR. BARATA H.rnErno. - Então si substituir pela anarchia, vae hem? 
O SR. A. AzEREDO. - . Não é a mesma cousa. · 
Dá-se a anarchia no regímen federativo quando o presidente ou o gover-

nador do Estado pretende supprimir o poder legislativo. Nesse caso, o 
Estado não póde subsistir, porque o regímen republicano federativo está 
ferido. Fóra disse, não . 

. O SR. CoELHO Lis1BoA. - Ahi V. Ex. admitte a intei·venção ? 
O Sn. A. AZEREnq. - Certamente; mas esse não é o caso do Estado do 

Rio de Janeiro. 
O SR. lVIoNIZ FnEmE. - dá um aparte. 
O Sn. A. AzEnEno. - V. Ex. é intervencionista em qualquer circum-

stancia. 
O Sn. MoNIZ FREIRE. - Não, senhor; ao contrario, acho que é até uma 

faculdade muito mefui.drosa. 
O Sn. A. AzEREDO. - Demonstrarei como o honrado Senador pelo 

Estado do Espírito Sa;nto não tem razão. De12ois, voltarei a citar os autores 
mais notaveis dos Estados Unidos e do Mex1co. 

O. SR. PINHEIRO J.VlACHADO. - Seria conveniente que V. Ex. proseg'uisse 
na sua demonstracçãQ. · 

O SR. A. AzEnEpo. - Sim; mas, uma vez interrompido, não devo 
deixar os apartes sem resposta, vou attender ao honrado Senador pelo 
Espírito Santo. 

Diz S. Ex. em seu parecer: 
" Nem outra cousa se deve esperar como fructo dessa concepção singu-

lar de uma organização política, na qual de um lado figuram Estados de 
extensão, população e adeantamento profundamente desiguaes, onde os deten-
tores do poder não enpontram outrn limite para o exercicio discrecionario da 
sua autoridade sinão nos seus proprios escrupulos, criterio e probidade, que 
dependem exclusivamente dos factores fortuitos de sua competencia ~ mora-
lidade; e do outro, urµ poder central desarmado, adstricto a assistir indiffe-
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rente a todas as violações do direito, ás mais crueis postergações das garan-
tias fundamentaes, ao ·confisco systematico das liberdades organicas, ao 
tripudio incontestavel do arbítrio e da força, por toda parte onde os azares 
da sorte chumbam o povo indefeso á governança de typos inferiores á impor-
tancia de suas melindrosas funcções. " 

De sorte que para o honrado Senador, autor do voto em separado, tod~s 
as vezes que em um Estado qualquer houver, já. não digo uma perturbação, 
mas uma ligeira manifestação de olygarcbia ... 

O SR. MONIZ FREIRE. - Perdôe-me; não, senhor. 
O Sn. A. AzEREno. - V. Ex. disse. Entrou até em minudencias , consi-

derando que o Governo Federal pôde intervir quando os Estados estiverem 
sendo governados por typos inferiores. 

O SR. MONIZ FREIRE. - Isso não está escripto no meu voto em sepa-
rado. 

O SR. A. AzEREDO . - Pelo menos é o que se deprehende das palavras 
do nobre Senador, o que quer dizer que S. Ex. é intervencionista, e justifica 
perfeitamente o voto do nobre Senador. 

Mas S. Ex. talvez tenha rasão porque todo o mundo sabe que o nobre 
Senador concorreu para que no seu Estado typos inferiores se assenho-
reassem do Governo. 

O SR. BARATA RmEmo. - Muito hem. 
O SR. MONIZ FnEmE. - Eu nem siquer fiz referencias ao m eu .Estado. 
O SR. A. AzEREDo. - Faço eu, porque quero responder a V. Ex. com 

V. Ex. mesmo. 
Pode o Governo Federal intervir quando os Estados forem_ governados 

por typos inferiores, disse-o o nobre Senador. 
O SR. MoNIZ FREIRE. - Isto não está no meu voto em separado. V. Ex. 

·leu apenas um trecho narrativo. 
O SR. A. AzEilEDO. - E isto que aconteceu ao nobre Senado!', no seu 

Estado, acontece natmalmente ao Estado do Rio de Janeiro, isto é, a idéa 
de que o actual Presidente pudesse servir a política do modo por que o 
nobre Senador pensou que o seu successor pudesse sel'vir a sua orientação 
política. 

Dahi, Sr. Presidente, a eleição do actual presidente do Estado e as 
fraudes que se succederam ao reconhecimento. 

Mas, Sr. Presidente, o meu intuito é demonstrar que os princípios fede-
rativos não estão absolutamente feridos. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Esta é que é questão. 
O SR. A. A.zEREDO. - A Constituição do Estado do Rio de Janeiro foi 

reformada legalmente. Não quer descer a detalhes. 
Deante da solicitação elas camaras municipaes, a assembléa legislativa 

se reuniu, transformou-se em constituinte, e, nesta conformielaclc, votou a 
reforma ela constituição do Estado. 

Votou á reforma, tendo princi_ealmente por intento a prorogação do 
período presidencial, elevando-o de 3 a 4 annos. 

Mas a assembléa não só reforma a constituição neste ponto, como, em 
suas disposições transitarias, art. 2. 0 determina, taxativamente, que o período 
do presidente então em exercício seria prorogado por mais um anno. 

A Commissão admitte, como é natural, que a constituição fluminense 
podia fazel-o, tinha poderes para tanto. Logo, a prorogação de mandato do 
presidente eleito era legal, era constitucional, ficando o período presidencial 
que devia terminar em 1906, extendido até 31 ele Dezembro ele 190/. 
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Si é assim, Sr. Presidente, si a assembléa legislativa, transformada em 
constituinte, podia prorogar o mandato do presidente eleito... · 

O SR. Emco CoELHO. - Não apoia.do. 
O SR. CoELHO E CAi\IPOS. - E' em torno deste ponto que gyra toda a 

c1uestão. 
O Sn. A. AzEREDO. - ... como pensam diversos autores de maior nota, 

e não precisa citar ouLros alem das duas autoridades referidas em meu 
parecer - os Srs. conselheiro Ruy Barbosa e visconde de Ouro Preto, - si 
a assembléa constituinte podia prorogar os mandatos do presidente e vice-
presidente eleitos em 1906, a reforma era legal. 

O periodo presidencial devia terminar em 1907 ; os poderes do Estado 
porém, executivo e legislativo, entenderam de modo diverso. O governo 
publicou o decreto n. 960 convocando extraordinariamente a junta das mesas 
eleitoraes e a assemhléa do Estado, pedindo um bili de indemnidade para o 
seu a.cto. 

A assembléa do Estado declarou que a assembléa constituinte havia 
exorbita.do os seus poderes, quando prorogou o mandato do presidente e 
vice-presidentes eleitos. Em virtude ilisso, Sr. Presidente, o presidente do 
Estado convocou o eleitorado para se proceder ás eleições no segundo 
domingo de Julho de 1906, e a assembléa do Estado reconheceu o presi-
dente então eleito. 

Depois, os vice-presidentes renunciaram o mandato, para que pudessem 
ficar justificados o acto do presidente e a resolução da assembléa legislativa, 
e, ao fim do anno, o actual presidente foi empossado . 

Pergunto, agora, ao Senado : - si o praso presidencial, em virtude do 
art. 2. 0 das disposições transitarias, podia ser prorogado então por mais urn 
anno ; si as eleições 1 effectuadas em 1906 eram ou não nulfas de pleno 
direito? 

Deante da Constituição elo Estado e deante da lei eleitoral certamente 
que sim; porque diz f). constituição no seu art. 41, creio eu, que a vaga dada 
pelo presidente do Es~ado nunca será preenchida por eleição ; não podendo, 
entretanto, qualquer mandato legislativo deixar de ser preenchido dentro do 
praso de 60 dias. 

O Sn. SEVERINO VrnrnA. - Mandato legislativo ? 
O SR. A. AzEREno. - Qualquer mandato electivo. 
Quer dizer - o vtce-presiclcnte ou deputado á assembléa legislativa do 

Estado. Uma vez vaga a cadeira ou o logar de vice-presidente, a eleição deve 
ser immediata - isto é dentro do ~raso de 60 dias. -

Assim, si o manp.ato tinha sido prorogado a 1907 é claro que o poder 
executivo não podia lançar mão dessa medida, mandando fazer eleição, para 
que um mandato prestdencial se iniciasse em 31 de Dezembro ele 1907 para 
terminar em 31 de De~embro de 1910. 

O governo do Estp.do do Rio commetteu uma illegalidade : illegalidade 
essa que foi sanccionada pela assembléa legislativa do Estado. 

Competia ao governo do Estado mandar proceder, immediatamente, á 
eleição para preencher a vaga de vice-presidentes, cabendo a preside~1cia do 
Estado, antes disso, ap presidente da assembléa legislativa ou ao presidente 
do tribunal superior. 

Mas assim não ac9nteceu, e assim foi violada a constituição do Estado 
do Rio. 

Onde, porém, a violação da constituição do Estado do Rio feria a Consti-
tuição Federal? . 

O SR. BARATA RIBEIRO . - V. Ex. clá·me licença para responder? 
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Na circumstancia de que a Constituição Federal ordenou que todos os 
Estados serão dirigidos pela constituição e leis que adoptarem. 

Está fundamentalmente ferida a Constituição Federal, está ferida no 
coração . 

O Sn. A. AzEHEDO. - Quem reconheceu os poderes elo actual presidente 
do Estado? (Pausa.) . 

Peço ao 'n9bre Senador o obsequio de responder. 
O Sn. BARATA RIBEIRO: - Não sei. 
O Sa. A. AzEREno. - Foi a assemhléa do Estado. 
O Sn. BARATA Rnmmo. - Estou discutindo doutrina e não abusos. 
O Sa. A. AzEREDO. - Si a assemhléa do Estado não t ivesse reconhecido 

o actual presidente, certamente que ' a, intervenção seria natural e logica. 
O SR. BAHATA RIBEIRO. - Não podemos deixar que o Estado se debata 

na sua angustia porque os seus representantes violaram a lei fundamental. 
O Su. A. AzEHEDO. - Mas foi o que aconteceu : o presidente actual foi 

reconhecido pela assembléa. 
O. Sa. ÜLIVEIRA FIGUEIREDO. - E si ella tivesse reconhecido um estran-

p~? . 
O Su. A. AZEREDO . - E' caso diITerente. Não tem razão o aparte de 

V. Ex... . 
A assembléa do Estado reconheceu o actual presidente, reconheceu mal, 

a meu vêr, mas reconheceu-o, depois do voto do eleitorado. · 
Um estrangeiro certamente não teria sido votado. 
·o SR. BARATA Rnrnmo. - O eleitorado é uma figura de rethorica consti-

lLtcional, principalmente nos Estados. 
O Sn. A. AzEnEno. - Não é tanto assim e para casos desta natureza o . 

remedio é difficil. 
Temos mesmo nesta Casa um exemplo, o do reconhecimento de um 

Senador que não tinha a idade legal. 
O Sn. BARATA RrnEmo. - Fui eu? (Riso. ) 
O Stt. A. AzEnEno. - No Senado nãõ se cogitou de cer lidão para veri-

ficar si o eleito satisfazia ou não a exigencia da Iei. 
Depois de reconhecido, os jornaes denunciaram o facto, mas já era 

tarde, o reconhecimento se fizera. 
Podia ter sido um Senador illegitimo, mas não incompetente. 
O Sn. SEVERINO VIEIRA. -- Como rião, si a competenci.a decorre dos 

requisitos da lei? 
O Sn. A. AzEREno. - São accepções cli.sti.nctas: illegitinli.dade e incom-

petenci.a. 
O Sa. BARATA RIBEIRO. - Não sei em que senti.do V. Ex. applica o 

vocabulo. 
O Sn. A. AzEREDO. - Noto, Sr. Presidente, que a violação da Consti-

tuição do Estado do Rio, não ferindo a Constituição federal nem as leis fede-
raes, não está de fórma alguma em jogo o principio federativo determinado 
no n . 2 da Constituição. 

O SR. BARA~'A. RIBEIRO . - Somos uma federaç tlo ele Estados cou1 as 
Constituições violadas . 

O Sn. CoELHo LISBOA. - E' uma desuni.ão e nunca uma união. Será a 
desunião dos Está.dos do Brazil. 

O SR. A. AzEREDO. - Nesta desunião estará prejudicado o regimen fed~-
rativo? , 
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Ne.ste caso a intervenção seria natural. 
O nobre Senador está justificando por outra fórma, o meu argumento 

sem que eu tenha o trabalho de demonstrar que o regimen federativo não 
está ferido no caso do Estado do Rio. 

O SR. CoELHO LrsnoA. - Estou gostando de ouvir a V. Ex., porque 
está mostrando que a violação é anterior, está aggravando a situaçáo. 

O SR. A . AzEREDO. - Sr. Presidente, o art. 6. 0 da Constituição foi tirado 
do a.rt. 4. 0 , secção IV, da Constituição Americana: 

O Sn. BARATA RmEmo. - Apoiado. E' copiado quasi ipsis verbis. 
O SR. CoELHO LISBOA. - Apenas é mais expressiva. 
O SR. A. AzEREDO . - E' identica á Constituição dos Estados Mexicanos, 

sendo a intervenção dos Poderes Feder_aes a mesma, em identicas condições 
de sorte que podemos applicar os casos de lá aos daqui. ' 

Lá, Sr. Presidente, os autores mais notaveis, entre elles um dos maiores 
commentadores da Constituição Americana, Madison, em termos positivos, 
definiu o regimen federativo. 

O. SR. CoELHO LISBOA. - Ahi está a differença . 
O Sn. A. AzEiumo. - Diz Madison, interpretando o sentido do art. 4.0 , 

em 1878: 
" A autoridade (do poder federal) não se estende mais senão para garan-

tir a fórma republicana do governo, no que suppõe qiie ha um governo 
preexistente desta fórma, que deve ser assegurado. E desde que essa fórma 
republicana se conserve nos Estados, ella deve ser assegurada pela Consti-
tuição. Estes podem alterar as suas constituições e adoptar outras fórmas 
republicanas e teem o direito de pedir para estas a garantia federal. 

E aqui, griphando até, diz mais: 
" A unica restriç4o que se lhes impõe é que não mudem suas constitui-

ções republicanas. " · 
Isto disse um dos maiores homens da grande União Americana. 
Como elle, Sr. Rresidente, Pascal, nos mesmos termos, considerou o 

regímen representativo nos Es tados Unidos. 
Como Pascal, Story, autor de um livro muito conhecido e que traz as 

mesmas palavras de Madison. Como Story, outros, da mesma íórma, decla-
rando que o regímen f,eclerativo pede a intervenção quando ha sacrificio delle, 
nos termos em que o prescreve, ou ainda quando nas Constituições dos 
Estados se procura l}doptar a hereditariedade do poder; então, sim, est:í 
sacrificado o regímen republicano, o reo-imen federativo; mas, fóra disto, 
com a simples violação da Constituição âos Estados, não. O Governo Fede-
ral não tem o direito de intervir. 

O Sn. COELHO LrsnoA. - Mas, V. Ex. não encontra autor algum que 
trate do assumpto, que diga : quando violada a Constiluição- de um Estado, 
o Governo não póde ~ntcr vir . 

O Sn. A. AzEnEnp. - Mas encontro, Sr. Presidente, wn homem da maior 
notoriedade jwidica, o maior dos jurisconsultos mexicanos, um nome res-
peitado naquella Republica dictatorial. . . 

O S11. COELHO L:rpnoA. - Ainda bem que V. Ex. o diz. 
O. SR. A. AzEREDO. - ... Vallarta, que é considerado por muitos dos 

escriptores americanos como uma semelhança de Madison, Vallarta, tendo 
de dar a sua opinião a respeito do procedimento da legislatura de Puebla, 
agi~ ?ºm a maior ~dependencia reproduzú;ido argumentos que havia então 
em1tt1do em 1870, disse, contestando o pedido de manutenção no seu cargo 
de Gusman, que era illegal, porque, em 19 deputados do Estado, oito se 
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reuniram e convocaram tres supplentes dos sete membros daquella legisla-
tura que se haviam retirado antes da hora do expediente para se procederá 
eleição da mesa da mesma: assemlJléa. 

O presidente do tribunal revoltou-se contra esse acto da assembléa e 
declarou que ella tinha exorbitado das suas attribuições, e que, portanto, 
não podia dar o seu assentimento, como magistrado, ao acto por ella prati-
cado. 

A Assembléa composta de oito deputa.dos e mais tres supplentes diri-
giu-se contra aquelle magistrado, e elle, pedindo á Côrte Suprema auxilio 
para poder manter a sua posição, Vallarta, que ~ incontestavelmente uma 
das 1.'laiores notabilidades da America, pelo seu saber e pela sua integridade 
moral, teve a coragem, como presidente da Suprema Côrte do Mexico, de 
renunciar o seu logar, porque Porfirio Diaz entendeu que devia reformar a 
Constituição para retirar do presidente do tribunal a vice-presidencia da 
Republica. . 

Vallarta, um espirito superior, p erante a Suprema Côrte, na defesa da 
soberania do Estado de Puebla, mauifestou-se contra o juiz Gusman, decla-
rando que a Justiça Suprema do Mexico não podia jamais intervir na legis-
latura do Estado que tinha ª&'ido como bem entendera, porque isso seria a 
quebra da soberania do Estacto. 
- O SR. COELHO LISBOA. - Trata-se do auxilio de uma Côrte Suprema 

que julgou na especie. 
_O Sa. A .. ~ZEREDO. - Vallarta agiu ~orno· jurisconsulto, como publicista 

e nao como JUIZ. 
O SR. COELHO LISBOA. - Eu esperava o argumento de V. Ex. embora 

com o coração constrangido por ver V. Ex. buscar autoridade no Mexico 
para a joven Republica Brazileira ! Ainda não estamos no Mexico e nem 
temos um Diaz á frente do nosso Governo . 

O SR. A. AzEREDO. - O que tem isso ? 
O SR. COELHO LISBOA. - Vamos caminhando para o Equador, para a 

C9lombia, para Venezuela, mas ainda não chegamos ao Mexico. 
O SR. A. AzEREDO. - Eu podia buscar autoridades no Mexico ou na 

Turquia, desde que se tratasse de homens de reconhecido valor. 
O estrangeiro nunca fez caso de nós, nunca nos considerou como do 

anno passado para cá. 
Enviamos um representante a Haya. No começo de sua apresentação na 

grande assembléa dos povos civilizados elle foi mal recebido, despresado 
mesmo, ninguem o via até quando elle pronunciou o seu primeiro discurso . 

Entretanto, depois, o seu talento, a sua capacidade, a sua illustração e 
a sua energia cívica fizeram com que as nações reconhecessem no Sr. Ruy 
um homem de extraordinario valor. 

O SR. CoELHO LISBOA. - A força do direito foi o que fez grande o 
Sr. Ruy Barbosa. Elle o disse aqui na Presidencia do Senado ... 

. O SR. A. AZEREDO. - Mas é o mesmo que acontece quando me refiro 
ao ex-presidente da Côrte Suprema do Mexico. 

O SR. COELHO LISBOA. - Não ha símile na comparação. 
O SR. A. AzEREDO . - Não será pelo facto de me referir ao ex·presidente 

da Côrte Suprema do Mexico , que o honrado Senador pronuncie palavras 
tão violentas contra esse illustre homem de Estado. 

O SR. COELHO LISBOA. - Pelo contrario, só recebo ensinamentos. 
O Sil. A. AzEREDO . - Exactamente este nome deveria merecer os 

maiores applausos desta assembléa, porque é homem de um alto valor que 
sempre se insurgiu contra os pronunciamentos dictatoriaes. 
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Sr. Presidente·, 'creio que não teem razão os que são pela intervenção 
nos Estados. 

Intervenções nos Estados Unidos se deram .diversas ·vezes. Quem pri-
meiro a praticou foi Washington, mandando que as policias de dous Estados 
fossem a Pensylvania para manter a ordem; Grant interveiu tambem na 
Luisiania, quando dous governos se suppunham legaes , adoptando um delles 
e communicando o facto ao Congresso Nacional, de cuja corporação recebeu 
applausos. -

Antes de Grant, j á Green tinha mandado fazer diyersas intervenções 
por motivo ainda de perturbação da ordem. Mas, fóra disto nunca outros 
actos de intervenção foram praticados, sobretudo em caso semelhante ao do 
Rio de Janeiro . Não ha lembrança, não ha memoria de que em nenhum dos 
paizes regidos pela nossa fórma de governo se tenha praticado intervenção 
em casos semelhantes ao do Rio de Janeiro. 

Sr: Presidente, . eu sinto estar em dasaccordo com o illustre autor do 
voto em separado; mas, as nossas condições são inteiramente differentes. 

·Eu sou realmente federalista; S. Ex. não o é.. . · 
O SR. MoNiz FREIRE. - Não o sou? I (Riso.) 
O SR. A . AzEREDO . - ... ainda que justificada com o seu voto á Con-

venção Legislativa de I889. 
· S. Ex. deixou correr os factos historicos mais importantes de nossa 

patria, que attestam um sentimento federalista em todos os espiritos libe-
raes , para vir impugnar, neste momento, a soberania dos Estados, tal qual 
a Constituição a taxou. 

O SR. MoNiz FREIRE. - Pelo contrario. 
O Sn. A. AzEREDO. -A intervenção, Sr. Presidente, pelo Poder Federal, 

·em cada um dos Estados, é um verdadeiro perigo. 
O SR. LAURO SoDRE. - Mas é constitucional. 
UMA voz. ·- Apoiadp. 
O Sn. A. AzEREDO. ·,- E' uma verdadeira ameaça á federação. 
O SR. LAURO SonnÉ, - E quando for violada a Constituição Federal? 
O SR. A. AZEREDq. - Quando for violada a Constituição da Repu-

blica, abi está o art. 6. 0 pelo qual o <roverno Federal intervirá, como já tem 
feito, não só por intermedio do Poder Executivo como do Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, a RePlublica ainda conta poucos annos de vida ; entret anto 
teem-se feito diversas intervenções. 

O Sn. BARATA RrnEmo. - Essa é a desculpa, com que se perdoam aos 
velhos os desatinos . 

O SR. A. AzEREoo. - O meu Estado tem sido victima diversas vezes 
d e intervenção. 

O SR. LAURO SonnÉ . - A's veze8 b encficas. 
O Sn. A. AzEREDO .,. e como em meu Estado, diversos outros. O Go-

verno tem feito por si a intervenção dentro do art. 6.0 n. 3. 
A Constituição permitte portanto a intervenção . Os pederes federaes 

podem ainda fazer a intervenção do n. 2 ... 

O SR. COELHO LISBQA. - Ainda bem que V. Ex. o reconhece. 
O SR. A. AzEREDO ... quando o regimen federativo for compromettido. Os 

poderes federaes poderq fazer a intervenção dentro do n. 2, dadas diversas 
modalidades, que affectern a Constituição Federal. 

O SR. COELHO LISBQA. - E que affectem ás constituições estaduaes. 
O Sn. A . AzEREDO. - Fóra disso, não. Fóra disso a intervanção é um 
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atientado e si fossemos facilital-a nos Estados teríamos compromettido a 
sua soberania. · 

O Su. LAURO. SoDRÉ. - Soberania é um modo de dizer . 
. o Sil. COELHO LISBOA. - Os Estados não teem soberania, teém autono-

mia, que é cousa muito differente. · 
O Srr. A. AzEREpo. ~Soberania, sim. Os Estados não teem soberania 

ern certos e determinados casos ; não teem soberania para nomear plenipo-
tenciarios ; não teem soberania para tratar com as nações estrangeiras, nem 

· para emittir moeda ... 
O SR. VrnGILIO DAMASIO. - Então não são soberanos. . 
O SR. A. Azmmno .... mas são soberanos dentro do que lhe é peculiar; 

são seberanos para fazerem as suas constituições republicanas ao modo que 
bem ·entenderem (não apoiados), respeitada a Constituição ela Republica. 

O SJ1. PrnEs FERREIRA. - Mas nem sempre teem respeitado . 
O SR. LAURO SonRÉ. ~ Basta e reeleição elos g·overnadores. 
·o Sn. A. AzEREDO. - A Constituição da Republica não prescreve esse 

ponto. 
O Sn. LAuno SonRÉ. - Como não? A temporariedade das funcções é 

fundamental no .regimen. 
O SR. A. AzEREDO. - A reeleição é ainda temporaria . . 
O SR. PmEs FERRllIRA. - O Sr. Presidente da Republica não póde ·ser 

reeleito . Deve haver harmonia entre a Constituição Federal e a dos Estados. 
O SR. A. AzEREDO . - A reeleição dos governadores não é absoluta-

mente contraria ao regímen federativo. A Constituição da Republica não 
cogitou da não reeleição dos g·ovemadores dos Estados . 

O Su. BARATA Rrnmuo . - Está enganado ; cogitou e a prescreve. 
O SR. AzEREDO . - Não prescreve. 
O Sn. BARATA RrnErno. - Está escripto. 
O Su. A. AzEHEDO. - Não está_. A não reeleição do Presidente da Repu-

blica, sim. 
O Sn. V-IRGILIO DAMASIO. - Do Presidente da Republica, não ; do Poder 

Executivo ~ A Constituição não trata desta ou daquella péssoa. 
O SR. A. AzEREDO. - E' livre aos Estados consignar nas suas consti-

tuições o modo de seguir o regímen republicano . 
O SR. CoELHO LISBOA. - Desde que seja calcada na Constituição 

Federal. 
O SR. A . . AzEREDO. - E ' livre aos Estados consignar o modo por que 

podem proceder a eleições e a prova é que temos a Constituição do Rio 
Ç-rande do Sül que diverge em muitos pontos das outras. -

O SR. PINHEIRO MACHADO . - Não é só a do Rio Grande do Sul ; a de 
S. Paulo até estabelecia o estado de sitio . 

O Su. FRAi'ICisco GLYCERIO. - Mas já eliminou essa attribuição. 
O SR. PINHEIRO MACHADO. - Mas já existiu. 
O SR. LAURO SonRÉ. - Aliás não foi apenas S. Paulo. 
O Sn. A. AzEREDO. ·- Digo que a Constituição do Estado do Rio 

Grande do Sul é differente das outras porque manda, por exemplo que o 
Congresso vote apenas as despezas. 

O SR. PINHEIRO MACHADO . - E manda acertadamente. E' um regímen. 
amplamente liberal. · 
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O SR. BARATA RIBEIRO. - Póde ser, até que se prove que é. 
O SR. PINHEIRO MACHADO. - Regimen seguidb pela Suissa, que é o 

prototypo das federações . 
O Sn. LAURO SonRÉ. - Nfw é propriamente o da Suissa. 
O Sn. A. AzEREDO. - No caso que discutimos, nós sentimos bem em 

uma assembléa politica como esta, o interesse de cada um dos Estados, e a 
prova é que o honrado Senador pelo Districto Federal se insurgiu quando 
se fez referencia á reeleição dos governadores dos Estados. 

O Sn. BARATA RrnEmo. - Eu não sou de Estado nenhum. O Districto 
Federal é um burgo pôdre. 

O SR. PINHEIRO MACHADO. - V. Ex. pertence a todos. 
O SR. A. AZEREDO . - A prova do contrario é que o honrado Senador 

está no Senado. 
Quando applicava a minha observação em relação ao Senador pelo 

Districto Federal, certamente que ·não me referia ao meu illustre amigo 
o Sr. Barata Ribeiro, mas ao meu velho companheiro, Sr. Lauro Sodré. 

O Sn. LAURO SonRÉ. - Nem fallei apenas no Estado do Pará, do 
qual tive a honra do ser representante. A theoria é seductora. São as idéas 
conservadoras do Mexico, de que fallou o Sr. Presidente da Republica na 
Mensagem. 

O SR. CoELIIO LisnoA. -- Do Mexico e dos Estados-Unidos da America. 
UM Sn. SENADOR. - Dos Estados Unidos da Amcrica, não, porque a 

reeleição só se dá uma vez. (Trocam-se outros apartes.) 
O SR. LAURO MULLER. - O peior é que, enlre nós, brazileiros não 

pódem ser governadores de Estado dentro do seu paiz. 
O SR. COELHO LISBOA. - Parece que tudo está errado e que se deve 

começar de novo. 1 

O SR. A AzEREDO. - Nos Estados-Unidos a Constituição não prohihe 
taxativamente a reeleiç\io, mas o espirita liberal de Washington, fez com 
que se estabelecesse naquella Republica uma reeleição unicamente, de modo 
que exgotado o primeiro quatriennio, o presidente pudesse ser reeleito por 
outros quatro annos. 

O SR. 'LAURO SonRÉ. - Só um tentou violar esta regra. (Ha outros 
apartes.) 

O SR. A. AzEREDO. - Como bem diz o illustre Senador pelo Districto 
Federal, houve um pre!';idente militar que tentou ser reeleito se~unda vez, 
mas o paiz se insurgiu contra semelhante pretenção, não aClmitti..ndo a 
realização desse intento . 

Ainda agora, apezar do actual presidente dos Estados-Unidos ... 
O SR. LAURO SonRÉ. - E ' um bello exemplo. 
O SR. A. AZEREDQ. - .. . não ter sido eleito presidente no primeiro 

período, sendo vice-pr~sidente, mas, tendo occupado este posto dm·ante 
mais de tres annos, o eminente estadista, que preside os destinos daquella 
e-rande nação,. recusou, de modo peremptorio, a sua reeleição ao cargo de 
Presidente da Republica. 

O SR. LAuno Sonnf:. - São exemplos que deviarnos seguir. 
O SR. A. AzEREno. - Como havemos de segufr estes exemplos si os 

nossos costumes são outros? 
O honrado autor 40 voto em separado disse que a lei modifica os 

costumes. 
Onde, Sr. Presidenie, uma lei póde modificar os costumes de um povo? 
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O Sn. LAURO SonRÉ. - Si V. Ex. espera só pelos costumes, estamos 
bem arranjados. 

O Sn. A. AzEBEDo. ·-Pela educação, sim . . Sem ec;ta os costumes jamais 
serão modificados, ainda qne todos os dias tenhamos de votar uma lei nova 
para que sejam elles modificados. 

Não devemos nos deixar levar pelas nossas paixões ele momento, não 
devemos nos insurgir contra as instituições, sómente porque nos é vedado 
intervir neste ou naquelle Estado, agora, amanhã ou depois . . 

O nosso dever politico, o nosso patriotismo devem ter sómente uma 
directriz - respeitar a Constituição, respeitando a aut0J1omia e a soberania 
dos Estados. 

No caso elo Estado do Rio, Sr. Presidente, entendo que não ha motivo 
para a intervenção dos poderes federaes, e não ha porque a Constituição 
violada não feriu a Constituição Federal, nem as leis federaes. 

O SR. BARATA RIBEIRO. - Não apoiado. 
O Sn. A. AzEnEDO. - Não está prejudicado o n. 0 2, do art. 6.0 da 

Constituição, e si tivessemas de adrnittfr a intervenção dos poderes 
federaes, neste momento, no Estado do Rio de Janeiro, outras pretenções 
smgiriam e surgiriam bem, por que o caso do Rio de Janeiro, como os outros , 
não admitte absolutamente a intervenção federal. 

Si, porventura, o Congresso Nacional votasse a intervenção no Rio de · 
Janeiro, os outros os que teem pretenções nos seus Estados, viriam muito 
justamente solicitar do Congresso o seu voto. 

O Sn. LAuno SonnÉ. - Talvez com mais fundamento. 
O Sn. A. AzEREDO. - Não. Sr. Presidente, o caso do Rio de Janeiro 

deve ser resolvido no Rio de Janeiro. A União não foi consultada quando o 
Presidente elo Estado violou a Constituição; a União não foi consultada 
guanclo a Assembléa Legislativa deu o seu assentimento ao acto do Poder 
Executivo. (Trocam-se Mrios apartes.) 

Assim, Sr. Presidente, desde que a violação da Constituição elo Estado 
do Rio se deu lá, que os poderes estadoaes a resolvam, dirimam as difficul-
dades politicas em que se encontram. 

Este é o parecer da maioria ela Commissão, que o deu em respeito aos 
princípios federativos e em homenagem á Federação, porque esta será sacri-
ficada no dia em que os poderes federaes puderem intervir nos Estados por 
qualquer circumstancia, afastada do art. 6. 0 ela Constituição. 

E não é por outro motivo que os espiritos mais irrequietos querem a 
regulamentação do art. 6. 0 da Constituição, para justificar a intervenção eni 
cada um dos Estados, com prejuizo sómente da federação. (Ha dioersos 
apartes.) 

Os espititos conservadores não pódem aspirar a regulamentação do 
art. 6. 0

, como bem disse, em memoravel discurso pronunciado nesta casa, o 
Sr. Dr. Campos Salles. 

Quando em 1895, S. Ex. tratou dessa regulamentação, insurgiu-se contra 
o projecto de!"endido pelos mais illustres membros do SenadQ. . 

Os velhos republicanos acompanhavam o pensamento do ex-Presidente, 
votando coEtra o projecto intervencionista que podia trazer os mais graves 
prejuizos para a Federação. 

O art. 6. 0 , da Constituição está por si regulamentado, e tem sido empre-
gado no pouco tempo que temos de vida republicana. · . 

Em diversos casos o Congresso e o Poder Executivo teem-se mamfestado 
a respeito. 

Ha pouco tempo o Estado de Sergipe reclamou a intervenção federal, e 
o Congresso votou-a ... 
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O SR. SEVERINO VIEIRA. - E até tumultuariamente. 
O SR. A. AzEREDO. - E' facto : e votou-a tumultuariamente, porque 

entendeu que era uma medida urgente, o governador tinha sido deposto e o 
Poder Executivo Fedéral precisava tomar providencias, afim de recolloca1• 
as cousas em seus respectivos legares. 

As necessida~es do mo.m~nto delllo;iistrarll;lll que o Con&'r~sso não devia 
ter outro procedimento, smao votar 1mlllediatalllente a lei que o Poder 
Executivo reclamava. 

O Sn. PINHEIRO MACHADO. - E ele que não carecia, porque aliás a 
Constituição expressamente lh'a dava. 

O SR. A. AzEREDO. - Elll outros casos tam.bem tem o Poder Execu-
tivo intervindo, independente de autorização do Poder Legislativo. 

O Sn. SEVERINO VIEIRA. - E até contra a Constituição (Riso). 
O SR. A. AzEREDO. - Estou de accôrdo COlll o nobre Senador. 
O Sn.. PINHEIRO MAcnADo . - E' o caso a que me referi ha poúco. 
O Sn. A. AzEREDO. - Está V. Ex. enganado. 
O Sn. BARATA Rrrmmo. - Eu desejo que V. Ex. prove que a hypo-

these da 'deposição de um governo sahe das norlllas geraes que V. Ex. 
traçou á independencia dos Estados. 

O Sn. A. AzEREDo. - A deposição? 
O Sn. BARATA RrnEmo .' - Sim, senhor. 
O SR. A. AzEREDO. - Certamente, porque a deposição representa uma 

perturbação de Estado. Ahi a Constituição é taxativa ... 
O SR. PINHEIRO MACHADO. - E' expressa. 
O Sn. A. AzEREDo. 1 .. . determinando no artigo 6.0 , 3, que o Governo 

Federal poderá intervir, á requisição dos governadores, para manter a 
ordem nos Estados. E' isto o que está claramente consignado na Con-
stituição Americana, e é isto que se tem praticado nos Estados Unidos. 

O Sn.. LAURO Sonruíi. - E quando os povos desses Estados se sentem 
humilhados e se revoltam? 1 

O Sn. A. Azmumo. - Ahi sim, senhor. Quando os povos se sentem 
humilhados, vilependiaqos, sacrificados em suas vidas, em. suas proprie-
dades, a revolução é UIIJ. direito . 

O SR. PINHEIRO MACHADO. - E' a suprema lex. 
O SR. COELHO LrsnoA. - Então V. Ex. deve aconselhar ao Governo 

que não intervenha, porque o povo do Rio de Janeiro, ainda não se diz 
humilhado. 

O Sn. A. AzEREDO. - Neste caso estou em desaccôrdo com V. Ex. 
porque ahi está o artigo 6. 0 que é taxativo, que autoriza o Governo Federal 
a intervir em caso de co=oção intestina em um Estado, mediante requi-
sição do governadór ao :presidente. 

Nesta Casa já dei~rova de minha coherencia quando tratando da 
intervenção praticada ,elo Dr. Rodrigues Alves, no meu Estado, desta 
tribuna affirmei que S. x. tinha intervindo, bem, embora contra os inte-
resses dos meus amigos polilicos alli, e affirmei-o, Sr. Presidente, porque 
antes do meu interesse político, el:l tinha obrigação de reconhecer que o 
art .. 6. 0 da Constituição ~stava e está em pleno vigor. 

Disse então, Sr. Presid~nte, que o Sr. Dr. Rodrig_ues Alves, podia intervir, 
e estava no seu direito fazendo-o, porque, Sr . .Presidente, respeitando o 
art. 6.• da Constituição, eu confiava ao mesmo tempo na insurrecção dos 
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mattogrossenses, no bom exito que deveria .coroar o seu denodo, eHes 
estavam com a boa causa, com a causa santa e da justiça! 

O SR. BARATA RIBEIRO. - E' porque estavam' muito longe do Rio de 
Janeiro. (Hi la:idade). De. lá. não nos chegavam noticias telegraphicas, e menos . 
ai.Ilda os gemidos das v1ct1mas. 

O Sn. A. AzEREDo. ·- E' um engano de V. Ex. Aqui é muito mais ·racil 
fazer-se uma revolução, porque quem quer que emprehendà tal cousa 
conta logo com recursos immediatos. V. Ex. tei;n um exemplo nos facto~ 
que aqui occorreram em 1904. Si o nosso distincto collega, Senador por este 
Districto, não tivesse sido trahido por seus companheiros, a revolta teria 
sido victoriosa. 

Em Matto Grosso a hypothese é inteiramente outra. Alli não ha recurso, 
não ha meio de resistencia ; e si a revolução triumphou foi unicamente, 
Sr. Presidente, porque se tratava de uma causa santa, porque os matto-
grossenses, foram impellidos á revolta unicamente pelo seu brio, pelo seu 
pundonor, levantando-se contra o Governo Federal e estadoal. 

E, Sr. Presidente, o chefe da Nação mandou immediatamente uma forte 
divisão com a qual os revolucionarios teriam que lutar si porventura ella 
chegasse lá a tempo . 

O Sn. BARATA RIBEIRO. - Foi o caso de Co.chim. 
O Sn. A. AzEREDO. - Está V. Ex. enganado. Tratava-se de um general 

brioso, que se chegasse lá e a revolução tivesse tido outro resultado, o 
governo seria mantido. 

O Sn. BAHATA RIBEIRO . - Quer V. Ex. saber qual é a minha opinião a 
respeito ? 

'Si se retirar os fios t(flegrapliicos que ligam, por assim dizer, todo o 
Brazil, ~e modo a não haver mais nenhuma. com~unicaçã? telegraphi~a, 
nesse dia, em todos os Estados da Republica, irrompera a revoluçao. 
(Hilaridade.) 

VozEs. - Apoiado. 
O Sn. AzEnEno. - Si realmente, Sr. Presidente, a nossa situação é a 

do aparte do nobre Senador, podemos então dizer que atravessamos um 
momento revolucionario. 

Aos olhos do honrado Senador todos os Estados se desmandam, nenhum 
delles é governado de modo que possa merecer os applausos do povo, 
porque a realidade é que, si o telegrapho desapparecesse, rebentaria em 
cada uma das circumscripções da Republica uma revolução. Eu penso de 
modo divrrso , porque mesmo no Estado de Matto Grosso, funccionando o 
telegrapho, apezar da distancia, a revolução se fez . 

O Sn. BARATA RIBElRo. - V. Ex. bem sabe que eu soU' mattogrossense 
em revoluções. 

O Su. A. AzEllEDO. - E aqui na Capital da Republica, com o telegrapho 
e com os telephones officiaes e não officiaes, nós tivemos a revolução. 

O Sn. BARATA RmEm.o. - E' que aqui a revolução contava com outros 
elementos. 

O Sn. SEVEIUNO VmmA. - A que revolução se refere V. Ex.? A' de 
15 de novembro? Mas essa se fez especialmente pelo tclegrapho (Risos). 
Foi excellente medida occuparem logo o telegrapho. 

O Su. A. AzEREDO. - Não me refiro á de r5 de [novembro, mas á de 14. 
Na de r5 de novembro, devo declarar a V. Ex., tive grande satisfação em 
ser um dos que mais telegrapharam, em coropanhi;i. do Sr. Jayme Benevolo, 
para todos os Estados do norte e do sul. 
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O SR. SE"~RINO VIEIRA. - Pois é o que eu digo; foi uma excellente 
medida. 

O SR. A. AzEREDO. - Faço essa declaração, guardada até hoje, porque 
sou forçado a isso. Eu e o Dr. Jayme Benevolo, ou antes o Dr. Jayme 
Benevolo e eu telegraphamos aos chefes politicos de todos os Estados, em 
nome dos chefes politicos daqui, solicitando a adhesão á Republica pro-
clamada. Em todo caso aqui já o facto estava consumrnado . 

A revolução republicana não é um exemplo que deva ser citado pelo 
nobre Senador, nem por qualquer homem politico. 

O SR. SEVERINO VramA. - Porque não? 
O SR. A. AzEREDO . - Porque ahi se tratava de urna transformação de 

regimen ... 
O SR. CoELHO LISBOA. - A aspiração secular do povo hrazileiro. 
O SR. A AzEREDO . - ... e não póde ser confundido com os pequenos 

movimentos revolucionarias dos Estados e que não veem ao caso para 
comparações. 

O SR. CoELHO LISBOA. - Mas que infelizmente inda se fazem. 
O SR. A. Az:m1mo. - O regirnen da Republica, Sr. Presidente, está na 

razão directa de cada homem politico. 
O Sa. COELHO LISBOA. - Eu não sabia disso. 
O SR. A. AzEREDO. - E' a regra geral ; ha excepções, é verdade, ·mas 

o facto é este. 
E' difficil, muito difficil encontrar, aqui um Senador por qualquer Es-

tado, que tendo questões com o seu Governo, ache que vae tudo bem. 
O SR. CoELHO LISBOA. - Mas póde haver tambern um Senador que, 

~st~ndo bem com o seu f overno, o tenha r epudiado quando elle se tornou 
mdigno. 

O SR. SEVEIUNO VIEI\M:· - O honrado Senador tem razão; cada qual 
conta da festa como vae nella. . 

O SR. A. AzEREDO. - Quando um Senador não está bem no seu Estado 
acha que tudo vae mal. 

O Sn. CoELHO LISBOA. - V. Ex. perdôe-me . Eu repito : pode haver 
Senadores que estando em harmonia com o governo de seu Estado o tenham 
repudiado por indigno. Foi esse o meu procedimento .. 

O SR. A. AzEREno. - Eu fallo da regra geral. Si o governador do Es-
tado é contrario aos interesses do Senador este acha que a Republica vai 
mal. 

O Sn. COELHO Lisno4. - Perdão; responda V. Ex. ao que eu estou di-
zendo. Eu disse que pode haver um Senador que estando nas bôas graças do 
governador do seu Estado o tenha repudiado, porque elle se tornou indigno 
e se fez oligarcha. - · 

O SR. A. AzEREDO. - Sr. Presidente, eu sou incapaz de me referir ao nobre 
Senador. Fallo em these ~ disse antes que essa era a regra admittindo as 
excepções. 

O SR. COELHO Lisno4. - Então eu me honro de ser uma dessas excep-
ções. Tinha o governador do meu Estado a meu favor e o repudiei, porque 
elle se tornou oligarcha. 

O SR. A. AzEREDO. - Mas o governo de seu Estado não era já oli-
garcha? 

O Sn. CoELHo L1snoA. - Vou provar a V. Ex. que não era. 
O Sn. A. AzEREDO. ~Não é preciso. 
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O Sn. COELHO LísBOA. - Vou provar, peço a palavra ... 
O SR. A . AzEREDO. - O meu intuito não era absolutamente este, eu não 

fiz referencia pessoal a ninguem, trato das cousas em geral. 
O caso do Rio de Janeiro deve, portanto, ser resolvido dentro do Es-

tado. 
O SR. COELHO L1snoA. - Não apoiado. 
O SR. A. AzEREDO. - Não compete aos poderes federaes inlervir alli 

para restabelecer a ordem constitucional e sim aos estaduaes. 
A União não deve intervir no Estado do Rio de Janeiro, como em 

nenhum outro Estado nas mesmas condições, porque seria crear ameaças á 
federação. 

Ao contrario do que pensa o illustre autor do voto em separado, en-
tendo que a federação seria prejudicada si porventura admittissemos a in-
tervenção no Estado do F..io, não só pbr este caso corno pelos futuros e como 
ainda pela facilidade que adviria dahi na intervenção de cada um dos Es-
tados. Bastaria que um caso qualquer succedido em um dos nossos Estados 
longiquos tivesse dentro do Parlamento uma maioria occasional favoravel 
para que a intervenção se fizesse e assim se perturbasse a federação . 

O SR. CoELHO LISBOA. - Para isto é que o Senado tem equilíbrio na 
representação. 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - E ' muito difficil esta maioria occasional. E' 
mesmo impossive}. · 

O SR. A. AzEREDO. - Não é tanto assim e, si porventura é difficil, não 
é absolutamente impossível. 

Isto se poderia dar e nii.o só se poderia dar em relação á intervenção 
nos Estados, procm·ando regularizar lá o reconhecimento de poderes, como 
aqui quanto aos poderes federaes . · 

Imaginemos que pudessemas rever os poderes de um dos membros 
desta Casa. Onde iríamos chegar com o principio federativo? 

Imaginemos que em um momento dado, Gamara e Senado se consti-
tuíssem em maioria contra o Governo ... 

O SR. BARATA RrnEmo. - Seria uma calamidade. (Riso.) 
O SR. A. AzEREDO. - Não seria, entretanto, a primeira vez que isto se 

désse, porque já tivemos Con~esso contra o Presidente da Republica. 
O honrado Senador pelo vistricto Federal obriga-me a sahir do meu 

raciocínio e eu saio. 
O que é verdade é que o pensamento exposto no aparte do honrado 

Senador vae crescendo com os governos civis, porque com os governos mi-
litares havia uma insurreição terrível do Congresso. O marechal Deodoro 
viu-se com minoria na Gamara e no Senado e o marechal Floriano tambem 
se encontrou na mesma conti.ngcncia. A opposição que so tfrcram foi tamanha 
que até denuncia contra um delles foi submettida á consideração d.a Ga-
mara. 1 

O Su. BARATA RrnEmo. - Mas andaram a offerecer-lhes estados de 
sitio, mesmo quanto não pediram. . 

O Su. A. AZEilEDO . - Isto não é verdade, perdoe-me o illustre Senador. 
Appello para o honrado Senador pelo Estado ele S. Paulo. Houve solicita-
ção da parte do Governo na concessão do eslaclo ele sitio? 

O SR. FRANCISCO GLICEmo. - Sim, mas o Congresso attendeu á solici-
tação do Governo com a maior independencia. . 

O SR. A. AzEREn'o. - Então V. Ex. vem em apoio do que eu estava 
dizendo e não tem razão de ser o aparte do honrado Senador pelo Districto 
Federal. (Trocam-se 11ar ios apartes.) 
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Entretanto, era um governo que es~ava a braços com uma revolução 
formidavel e o procedimento do Congresso não podia ser outro sinão con-
ceder o estado de sitio . 

Eu penso, Sr. Presidente, que não ha nesta Casa quem tenha recusad.o 
este acto. 

O SR. BARATA RmEmo . - Muito bem. 
O SR. SEVERINO VmrnA. - Eu recusei o recusei simplesmente porque 0 

Governo o pediu. O marechal Floriàno não pe_diu o estado de sitio i commu-
nicou á Camara crue uma parte da esquadra se tinha t·evoltado, mas que es-
tava habilitado a garantir a ordem. Isto deve constar dos Annaes. Nesse 
mesmo dia, alguns Deputados e Senadores combinaram em offerecer e es-
tado de sitio. · 

O Su. A. AzEREDÓ . - O procedimento do maréchal Floriano não podia 
ser mais nohre nem mais digno. O que elle pretendeu fazer foi não intervir 
nas deliberações do Congresso Nacional, confiando ao Poder Leg·islativo a 
medida que então se exigia. 

O Su. BARATA RrnEmo. - O marechal F loriano não disse que carecia 
do estado de sitio, porque declarou que estava preparado para manter a 
ordem. 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Isto'."deve constar dos Annaes. 
O SR. LAURO MULLER. - O marechal declarou que estava prP.parado 

com as medidas que lhe diziam respeito, mas o estado de sitio era uma me-
dida privativa da competencia do Congresso . 

O SR. BARATA RrnEmo. -Perdão, VV. EEx. estão confundindo etirando 
do meu aparte illações a que elle não se póde prestar. Eu disse que o Con-
gresso deu o estado de sitio ao marechal Floriano sem que elle o tivesse 
pedido. Não censurei o 1cto do marechal que ainda hoje louvo. · 

O SR. A. AzEREDO . - Eu dizia, Sr. Presidente, quando fui desviado 
pelo honrado Senador pelo Districto Federal ... 

O SR. BARATA RrnEmo . - Sou incapaz de desencaminhar V. Ex. (Riso .) 
O SR. A. AzEREDO. -- Conforme; ha muitos assumptos em que estamos 

de accôrdo e V. Ex. me +eva para o seu caminho. 
Mas eu dizia, Sr. Presidente, que a intervenção aada agora ao Estado do 

Rio de Janeiro, constituiria um perigo, porque, em um momento dado, o 
Congres~o poderia ir em favor de qualquer Estado da União, por qualquer 
motivo, autorizando os poderes federaes a fazer a intervenção. 

Desta fórma o prejuízo seria exclusivamente para a ·federação, não ha-
vendo para a União vantagem alguma; seria ferido de -morte o nósso pacto 
fundamental. 

Assim, entendo que p.os poderes estaduaes do Rio de Janeiro compete 
derimir ·o caso coustitucipnal. 

E nem se diga que elles julgaram agora antecipadamente, porque o Po-
der Judiciario, por exemplo, apenas deu o seu voto ao presidente do Es-
tado. 

Tinham ou não agido os poderes Estaduaes ? 
A' União não compete agir peste momento indo em soccorro do Estado 

do Rio de Janeiro para restabelecer a sua constituição violada. Si essa vio-
lação ferisse a Constituição Federal, então, sim, o caso seria o uo n. 2 do 
art . 6. 0 d;i. Constituição. 

Não sendo assim, jámais darei o meu voto em favor de intervenção no 
Estado do Rio de Janeiro ou em qualquer outro Estado nas mesmas condi-
ções em que foi solicitada uma medida de governo pelos honrados repre-
sentantes fluminens~s. 
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Deixo, pois, á consideração do Senado o parecer de que fui relator. 
Crçiio ter cumprido o meu dever sustentando os principias da Federação e 
me insurgindo contra a intervenção indebita nos Estados, dadas as condi-
ções do H.io de Janeiro . . 

Tenho conchudo. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Severino Vieira diz não ter sido em vão que apresentou a 
preliminar que mereceu a impugnação do nobre Senador por Matto Grosso. 
Na situação em que se acha collocado, não podia se submetter ás conclusões 
do voto separado do nobre Senador pelo Espfrito Santo, porque essas con-
clusões só seriam votadas antes do parecer, si o Senado lhes concedesse a 
preferencia na ordem .da votação . 

Ouviu o orador ao nobre Senador pelo llio de Janeiro declarar, de ac-
côrdo com os seus companheiros de representação, de que esta não inter-
viria no debate, porque era alvo da accusação de perturbar a ordem no seu 
Estado. O orador não é solidaria com essa accusação e antes quer partilhar 
com os nobres Senadores pelo· Rio de Janeiro na condemnação do feio 
crime de deslealdade e de traição do presidente do Estado do llio de Janeiro 
com o seu partido. 

Tem mais uma vez repetido que não nutre nenhuma aspfração de inte-
resses políticos subalternos . Só a consideração do dever de prestar serviços 
á Patria e á H.epublica, o guia. 

Condemna o orador o procedimento politico do presidente do Estado do 
H.io de Janeiro, mas não considera inconstitucional a sua situação como a 
considera o nobre Senador por Matto Grosso. 

No exercicio do mandato constituinte a assembléa estadual ampliou o 
prazo do mandato do presidente, mandou em uma das disposições transita-
rias que essa prorogação aproveitasse ao presidente já eleito. Assim, essa 
disposição transitoria tinha effeito retroactivo. 

O acto do presidente do Estado, mandando depois fazer a eleição presi-
dencial, não foi uma violencia, foi uma interpretação. Não houve aliás nenhum 
protesto nessa eleição. 

A assembléa legislativa, que havia sido a constituinte, reconheceu os 
poderes do presidente assim eleito, não reclamou contra a extensão do seu 
mandato ate 1910. -

Para que poderes do Estado SP póde hoje appellar? 
O orador desejaria votar com o voto separado, mas tem de cumprir o 

seu voto em torno da preliminar. Não o póde fazer com o parecer da maio-
ria da Corumissão. 

Entretanto, si o Estado do Rio de Janeiro não está sendo govera.ado de 
accôrdo com a sua constituição e as suas leis, o Governo Federal não póde 
deixar de intervir. A ordem constitucional só póde ser regulada pela Consti-
tuição Federal e com as constituições dos Estados constitue um systema. 

Perturbada a ordem em um Estado, por se achar elle fóra de sua cons-
tituição, perturbada se acha a Constituição Federal e nem por outra f'órma 
se póde entender o art. 63 da Constituição. Os poderes f'ederaes teem então 
o dever de pôr esse Estado nas normas da Constituição Federal. 

A situação do orador póde não ser de satisfaçüo no seu Estado. Si a 
situação do seu Estado é boa ou não, nem por isso pretendia ou pretende a 
protccção de ninguem para coµocal-o em melhor pe. Crê na Providencia e 
os males trazem muitas vezes em si mesmos o remedia . 

Não tem, pois, interesse em que a intervenção se faça ou não se faça no 
seu Estado. 

Não receie o nobre Senador por Matto Grosso, um conluio de interesses 
no Congresso a favor de intervenção nos Estados. Não apure a longevidade, 
mas viverá muito se chegar a ver esse conluio. 
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Façam- se embora intei·venÇões mas coram populo, não á sorrelfa, como 
se fez no seu Estado, por ter querido o Sr. Presidente da Republica satisfa-
zer todas as pretenções do seu joven :Ministro da Industria, que se arvorou 
em chefe político local. 

Sem conhecer do processo eleitoral; cm que pleiteavam dous candidatos, 
o Sr. Presidente da Republica mandou um cartão de congratulações a um 
delles . 

Desgraçada theoria é essa do honrado Senador, de ser o candidato 
eleito, o candidato elo governador! 

O orador narra como se fez a eleição desse candidato; as ·fraudes e as 
demissões illegaes e violentas que fez o então governador do seu Estado . . 
Elle supprimiu até o poder Je"islativo do Estado. · 

Para que recorrer aos poâeres da Nação si elles não conhecem disto? 
Continuará o orador no Senad o a cumprir o seu dever. 
Ninguem póde deixar de ser intervencionista si a intervenção se fizer in-

debitamente contra a Constituição. 
E' o seu modo de pensar na questão. Sentirá muito si o nobre Senador 

pelo Rio de Janeiro, que está com a palavra, não o convencer do contrario, 
porque deseja votar de accôrdo com os illustres representantes do Estado uo 
Rio de Janeiro. 

O Sr. Presidente. - Continúa a discussão. 

O Sr. A. Azeredo (pela ordem).- Sr. Presidente, a hora está muito 
adeantada e não é possível que o Sr. Senador pelo Estado do Rio, que pe-
diu a palavra, possa expôr ao Senado o que tem a dizer nos poucos minutos 
que restam. · 

Assim, pois, pedirei f- V. Ex. que adie a discussão. 

O Sr. Presidente. - Effectivamente a hora está muito adeantada e, 
de accôrdo com o Regimf!nto, fica adiada a discussão e com a palavra o 
illustre Senador ·pelo Estado do Rio. 

SESSÃO DE 29 DE JULHO 

O Sr. Erico Coel~o diz gue elo fim da sessão de hontem p'ara hoje 
tem ouvido fn.llar da Turquia. <.2ue admir_avel paiz, a Turquia, com a sua 

rnonarchia constitucional e com o seu regímen re-
"Disc. da indicação presentativo ! Que bello homem, o sultão forrado 
n. 0 1 e do projecto P,as melhores intenções, patriota sincero, bom pae 

n .º 25 . P,e familia, bom guarda nacional, que d aria um 
bom presidente de Republica. 

Dizem tclegrammas publicados nos jornaes dos ultimos dias que foi res-
tabelecida a constituiçãq na Turquia e o orador que imaginava viver o Im-
perio do Crescente sob o jugo elo mais odioso despotismo, não se lembrava 
d.e que na Turquia tivesi;e havido uma constiluição em 1876, que era agora 
restaurada á força elas q.rmas empunhadas pelos jovens turcos. Ha quem 
diga que a restauração do estatuto constitucional do Imperio -Ottomano foi 
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obra de inspiração das potencias signatarias do tratado de Berlim de 1878·, 
potencias que exei·cem certa vigilancia, sinão protecção, sobre os povos que 
vivem sob o domínio de Ahdul-Hamid. 

O orador, que conheceu o lwmem forrado das melhores intenções,· diz 
que a constituição da Turquia foi restaurada por um acto de magnauimidade 
do Commendador dos Crentes, que desta maneira se conformou com as leis 
da evolução, a que estão sujeilos individuo's e collectividades politicas. 

Tanto o homem individuo como o homem collect.ivo não póde voltar 
atrás das garantias que gose, das garantias que lhe deem instituições livres. 

Está restaurada a constituição da Turquia e os velhos republicanos 
fluminenses com Quintino Bocayuva á sua frente vêm agora pedir aos em-
baixadores dos Estados, representados no Senado, que no Senado represen-
tam as pequenas potencias, porque a unidade do Brazil se subdividiu na Re-
publica, vêm, cm nome de Quintino Bocayuva, pedir que seja restaurada a 
Constituição Federal alli, no outro lado do Bosphoro, na praia Grande, cm 
seu Estado. 

Conforme o programma que traçou na sessão anterior, vae o orador ari-
ticar o parecer da maioria da Commissão e tamhem o voto separado, sem 
offensa nenhuma aos seus signatarios. 

Durante o seu bello discurso, o relator da Commissão leu mais de uma 
vez este trecho do seu parecer : 

" A União não póde intervir em qualquer dos Estados da Federação 
para restabelecer a sua constituição violada, a não ser nos casos em que 
interessam os principias da Constituição Federal. 11 

Assim, na opinião do illustre relator, o art . 63 da Constituição não 
obriga os Estados a terem a sua constituição, mas a con!'orrnarem-se aos 
principias constitucionaes da União. Para S. Ex. a razão constitucional de 
terem os Estados a seu pacto politico não é uma garantia de estabilidade 
da orgauisação do Governo, do aggregaclo politico republicano, mas, á vista 
do al't. 63, no pacto de sua constituição observat', os principios coustitucio-
naes da União e emquanlo não os infringirem, podem os Estados rasgar as 
suas proprias constituições. 

. A maioria da Assembléa Legislativa do Rio de Janeiro, a maioria ela re-
presentação desse Estado na Camara dos Deputados, a unanimidade da sua 
.representação no Senado entendem que no Rio de Janeiro a Constituição 
está 11 preterida 11 para não empregae expressão mais forte, está suspensa; 
a Ol·dem constitucional soffre uma syncope, porque no Estado ha um deten-
tor do poder em vez de um mandataria elo povo. 

A infracção da constituição do Estado do Rio de Janeiro implica a sua 
não existencia no regimen representativo da União. 

Antes de procurar chegar a um accõrdo com o illustre relator do pare-
cer, procurará o orador silier o que se entendeporprincipios constitucionaes 
da Uuião. 

Não conhece definição de 11 principias constitucionaes 11 por nenhum dos 
poderes da Republica, salvo o do Supremo Tribunal Federal quanto á vita-
liciedade da magistratura. Do Congresso não ha interpretação nenhuma de 
pbrase do art. 63. 

No estudo de uma materia não ha como saber o que o vocabulo ex-
prime porque na philogenitura da palavra está a definição. 

O que são 11 principias 11 ? Rerum primordia, disse Cícero; são na or-
dem das cousas novas aquellas que se collocam umas antes das outras. 

Principias são juizos em abstracto dos quaes se inferem outros juizos, 
razões das quaes se deduzam outras razões: sempre se referem ou ao es-
paço ou ao tempo. 

" Pl'ineipios constitucionaes " e o adjectivo diz, são prineipios de direito 
publico geral que se acham consignados na Constituição no interesse poli-
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tico de um Estado, e Estado, indica o vocabulo, é a ·estatica do seu Go-
verno. 

São noções de direito publico geral que se applicam conforme se trata 
de monarchia absoluta ou temperada, de democracia, para o cumprimento 
da constituição. 

A União é o conj1mcto, não é a pessoa política a parte .de Estados; é o 
synonimo de H.evublica. União e Republica são expressões políticas da 
nossa patria, do Brazil. 

Princípios constitucionaes são pois aquelles juízos, aquellas razões ap-
plicadas á democracia, isto é, ao povo no Governo pelos seus manda-
tarios . 

. Princípios constitucíonaes da União!. .. 
Lembra o orador_ os commentadores do direito publico dos Estados 

Unidos que no seu estatuto distb1guem perfeitamente o que é a constituição 
da soberania, o que é constituição da autonomia . 

. A Constituição da H.epublica Brazileira é o pacto político a que todos os 
Estados estão obrigados. A constituição de cada Estado de per si é só a 
estructura, a norma politica do Estado, não infringindo as normas do con-
juncto. 

O que era o Imperio sobrP. as provindas é hoje a Federação sobre os 
Estados da Republica. A União exerce evidentemente a supremacia politica 
sobre os Estados em que, em boa hora, se transformaram as antigas pro-
vindas. 

A evolução de uma collectividade é fatal e quem diz evolução, diz prazo. 
O soberano collectivo não póde voltar atraz do caminho do progresso onde 
elle adquiriu a liberdade e as &'arantias. O povo brazileiro existia antes da 
H.epublica politicamente organisado no regunen representativo. 

A revolução teve outra -linha, mas o fundo da liberdade politica era o 
mesmo. Apenas desappareceu o Poder Moderador e o mandato perpetuo, e 
fez-se melhor distribuiçãp das rendas das antigas provincias de modo a 
constituírem ellas espheras autonomas, mas subordinadas á hegemonia da 
União. 

Remontemos á carta política do lmperio, padrão de sabedoria dos nos-
sos antepassados para sfl,ber o que eram principios constitucionaes que a 
Republica não repudiou, antes consagrou. 

O art. 178 da Constituição do lmperio define quaes os direitos constilu-
cionaes em que as legislaturas ordinarias não podiam tocar, não podiam 
alterar. 

A Constituição de 1824 foi inspirada nas doutrinas do graude espírito 
que se chamou Benjamin Constant. No seu Curso ele Política elle explica 
que a felicidade das sociedades é a segurança dos indivíduos, reprovando 
certos princípios e princípios que não variam nem com os climas, nem com 
os povos. Não podem elles variar quaesque1· que sejam os costumes e os 
babítos. · 

Em uma constituição são constitucionaes esses princípios sómente. 
Respeitae, ensinava aquelle publicista, todos os princípios que affectam 

a segurança e as garantias de todos. Podeis tocar em tudo o mais. 
Applicando por analogia á Constituição da Republica, parece fóra de 

duvida que" princípios cpnstitucionaes da União n entendem com os prin-
cipíos de representação, com a segurança do regímen democratico represen-
ta"tivo que não renegararq na Republica, antes foram consignados na Cons-
tituição de 24 de fevereirq . 

Deu-se o orador ao t rabalho de estudar a origem do governo ~popular 
nas democracias dos tempos primitivos, soccorrendo-se para isso ao seu 
philosopho :predilecto Herbert Spencer. 

A principio se entend!!u que o governo representativo quer dizer go-
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verno de mandato e mais que esse mandato era para effeito da politica ex-
terior ; eram delegados que levaram a resolução de um povo e iam tratar 
com outros povos no mesmo sentido. Hoje os povos de differentes localF 
dades elegem seus representantes para resolverem em commum os inte-
resses da communidade. 

Defme o orador o que seja mandato popular; antes, porém, chama a 
attenção do Senado para os princípios constitucionaes , da B.epublica Brazi-
leira, começando _pela leitura do preamhulo da referida constituição, onde 
se vê clara, estabelecida a unidade politica do povo brazileiro sob um só 
regímen. · 

Analysa o art. 1. 0 da Constituição, onde está estabelecida a federação 
dos Estados, e depois entra na definição do que seja mandato popular. · 

O mandato político é individual, intransferível, temporario e improro-
gavel. O mandato da representação popular ainda se distingue em directo 
e indirecto. E' nisso que varia de uma nação para outra, ele um Estado so-
berano para outro, o regímen representativo. 

Ha Estados que adinittem o mandato imperativo, boje - felizmente recu-
sado pelo direito publico. Este obriga o mandatario a exercel-o, sob pena de 
perda; o mandato representativo é irretratavel, uma vez conferido pelo po-
der competente, e tanto que mesmo quando o mandatario não faça uso de 
seu mandato, este não lhe póde ser cassado. 

O principio dos princípios é que cada Estado é obrigado a ter sua cons-
tituição. Foi isto decretado pelo Govemo Provisorio e foi depois consagrado 
na Constituição ele 24 ele fevereiro. Sendo assim, aquelle Estado que não 
tiver constituição ou a violar, infringe a dis_posição do art. 63 da Constituição 
Federal, porque ter conslituição e v10lal-a importa não tel- a. 

Ora, na propria opinião do relator do parecer da Commissão ela Consti-
tuição, a Constituição elo Estado do Rio foi violada, logo foi violado o prin-
cipio dos princípios da Constituição da B.epublica dos Estados Unidos do 
Brazil. Está violado o principio da Constituição Federal; porque a violação 
da Constituição do B.io de Janeiro alfecta o regímen representativo, affecta a 
ordem constitucional da investidura do poder executivo do Estado; e o 
mandatario doJJovo que excedeu _o prazo do mandato, improrogavel, é um 
mero detentor o poder que se acha á testa do seu infeliz Estado. · 

Entrando na exposição dos factos, mostra que o partido a que pertence 
tem esgotado todos os recursos constitucionaes, tem-se esforçado pacifica e 
leg·almente para restituir o Estado ao regímen constitucional, do qual se 
afastou por erro dos homens, está claro, por má interpretação da questão 
constitucional, oriunda da reforma ele rgo3, questão que apaixonou os polí-
ticos do Estado, que os dividiu em duas correntes de opiniões. 

Esses políticos erraram, como erram todos, e o orador por si e por seus 
collegas penitencia-se da triliuna. 

Refere o orador todos os factos politicos no Rio de Janefro desde 1903, 
quando a assembléa, para salvar o Estado, reduziu grande parte de suas 
despezas, começando pela reducção do numero de seus representantes e 
pelo córte nos seus subsídios . 

Depois historia todos os antecedentes politicos até a eleição elo Sr. Nilo 
Peçanha, que foi reconhecido e proclamado presidente por tres annos, isto é, 
no triermo de 190~ a 1906. Mais tarde a assemhléa prorogo-q o período presi-
dencial para quatro aunos e na disposição segunda das disposições transi-
tarias applicou de novo a medida ele tres annos no decorrer do tempo, di-
zendo como s~ devia contar o quatrienno dalli em deante. 

Não ha uma palavra da assembléa que traduza a intenção de alongar o 
periodo presidencial de modo a aproveitar ao Sr. Nilo .Peçanba, cuja eleição 
ella acabava de approvar, proclamando-o eleito por tres annos . . 

Poderia a assembléa legislativa, revestida do papel de constituinte, de-
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clarar nullas as eleições procedidas ele conformidade com a ordem constitu-
cional que ella acabava de approvar? Certo que podia, e isto devia ter sido 
feito . Entretanto, isso não se fez ; prorogou-se _ o mandato, depois de feita a 
eleição e apurada ele accôrclo com a constituição; então em vigor; portanto, 
vagando o governo do Estado durante o intervallo ·entre o triennio e o q ua-
triennio, esta vaga devia ser preenchida na ordem da successão estabelecida 
pela constitriição. 

Combate a thcoria que ouviu expe:o.cler de que a constituinte tem po-
deres omnipotentes. Tratando-se de prorogação de mandato, seria ext:i-ava-
gante isso , pois, o mandato ou é individual e intransferível ou temporario 
e improroga vel. 

Este mandato tinha uma origem popular com poderes por tres annos ele 
governo e passaria a ter mais um anuo sem poderes dados ou conferidos 
graciosamente aos representantes do povo, isto é, um anno ·de mandato in-
directo para perfazer os quatro da nova ordem constitucional. 

Empenhou-se, diz o orador, a expor os factos com verdade. Os seus acl-
versarios estavam de tocaia á espera que o eleito de 1903 se deixasse mais 
um anno no governo para levantar a questão constitucional. 

Sobre esse caso foi ouvido Quintino Bocayuva, que, perguntado, logo 
depois de promulgada a reforma de 18 de setembro ele 1903, si clle não se 
julgava na cbrigação, como Pocl~ Executivo, a mandar proceder a eleição 
no Estado visto a creação de novo p eríodo govevnarnental, respondeu : s i a 
assembléa legislativa não pronunciar uma palavra a respeito elo mandato 
popular que Nilo Peçanha e seus companheiros traziam, elle tambem não a 
pronunciaria. 

De modo que ficava entendido que, uma vez que a assembléa não 
tinha prorogado o mandato de Nilo Peçanha e seus companheiros, mas 
deixado de pé o mandato que elles receberam elo povo directamente por 
tres annos, havia creaclo o 1. 0 quatriennio ela nova ordem constitucional, e o 
presidente e os vice-pre~identes eleitos com poderes por tres annos, dentro 
ele um período de quatrp. 

O orador lê a importante obra de Bryce, no capitulo sobre o desenvol-
-vimento elas constituições dos Estados, demonstrando que a democracia é 
desconfiada, suspeita das legislaturas ordinarias, as quaes, por ímpetos, por 
paixões subitas, pelos caprichos políticos podem vir a prejudicar a unidade 
política e a garantia dos povos. . · 

Nesse mesmo espirito, os nossos Estados, com excepção ele poucos, con-
tinúa o orador, limitararp. os poderes elo legislativo ordinario, abolindo elas 
respectivas constituiçõe~ a disposição que distinguia as materias suscepti-
veis de alteração pelas 11-ssembléas communs. 

Passa a analysar a se~unda phase ela questão constilucional e narra : 
Subiu de ponto, no se10 do partido, a confusão quando o presiclenle do 

Estado advertiu que seu mandato não attinçia, o primeiro anuo do novo 
período governarnental e, consultada a constituição, sm'giram duvidas sobre 
si o presidente e vice- presidentes do Estado deviam deixar extinguir o man-
dato sem proceder a noya eleição, de sorte que o presidente da assembléa 
legislativa ficasse como detentor elo poder e, caso este não se apresentasse 
para a investidura do executivo, porque o seu mandato legislativo terminava 
tambem em 1906, si caberia a su ccessão ao presidente do Tribunal de Jus-
tiça. · 

Mas, observou o orf1.clor, tanto a constituição como a lei eleitoral em 
vigor providenciavam de modo a sempre existir uma pessoa eleita pe~o 
povo para dirigir a admjnistração do Estado e assim a s nccessão só tocaria 
ao presidente da asseml!léa e ao presidente do tribunal por ·eventualidade, 
mas não na hypothese actual, absolutamente imprevis la. 

Dahi as conjecturas: ficaria acephalo o governo durante um anno? O 
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poder executivo podia deixar de convocar o eleitorado para eleição de presi-
dente e vice-presidentes, prevendo a eventualidade de ir parar o governo nas 
mãos do poder judiciario? E foi nessas circumstancias que o presidente do 
Estado, de pleno~accôrdo com as influencias do partido, reconsiderou a cons-
tituição e a lei eleitoral do Estado afim de preencher as vagas de presidente-
e vice-presidentes que se dariam em 31 de dezembro de 1906. · 

Lê o art. 17 da lei eleitoral que clispõeno caso de vagapormorle, renun-
cia, incompatibilidade ou outro qualquer motivo procecler-se-ha, dentro ele 60 
dias, á eleição para preenchimento, salvo a excepção elo art. 41 da Constitui-
ção do Estado. 

E, certo , continúa, que as vagas não estavam abertas mas estavam 
imminentes pela extincção do mandato . 

Refere igual disposição contida no art. 27 da mesma lei sobre a eleição 
dos vice-presidentes e verifica a excepção consignn.da no art. 41 da Consti-
tuição do Estado, que reza assim: 

" No caso de impedimento ou vaga durante o período presidencial, 
será, o presidente substituído successivamente pelos tres vice-presidentes, na 
ordem de votação. 

"No caso de impedimento ou falta dos vice-presidentes (aqui não é vaga, 
assignala o orador) assumirá o governo primeiro o presidente da assembléa 
legislativa, seg·undo o presidente do tribunal. " 

Estes são os detentores eventuaes do poder, na falta dos vice-presidentes, 
mas o art. 41 abre excepção para o caso do presidente unicamente, permane-
cendo integra a disposição que determina a eleição immediata para preen-
chimento das vagas de vice-presidentes á medida que ellas se derem. 

O espirito dessa disposição é claro : é para não deixar cahir o governo 
nas mãos do presidente da assembléa e in-extr-emis na do presidente do tribu-
nal, poder de outra esphera previsto apenas para as eventualidades de 
momento. A medida conservadora da constituição é que haja sempre quatro 
eleitos do povo para successão no governo na ordem de votação . 

Respeitando a intenção conservadora da constituição de g de abril pre-
vendo a acephalia do governo durante o anno de 1907, pergunta· o orador, o 
poder executivo podia deixar de proceder ás eleições, entregando o Estado 
á anarchia? 

Foi o respeito á democracia conservadora que inspirou o poder executivo 
a mandar procederá eleição, mas não por quatro annos . 

O argumento basico do relator do parecer é o art. 45, que prohibe duas 
eleições para presidente do Estado dentro de um mesmo período governa-
mental. Mas, pergunta o orador, ficou provado que o Sr. Nilo Peçanha tenha 
sido eleito para o quatriennio da ordem constitucional de g de abril, ordem 
que tinha sido arrazada pelo regímen constitucional de 18 de setembro'? Quem 
era o eleito para o novo quatriennio ? 

Nessa duvida se desdobrou em duas correntes divergentes a opinião dos 
homens políticos do Estado. Uns no bom sentido de não entregar o Estado 
ás vascas da anarchia, sobretudo sabendo que os adversarios se preparavam 
para agitar uma questão constitucional. 

Interrompido nestas considerações por apartes do relator do parecer que 
se manifestara pela illegalidade da eleição do actual presidente, o orador diz 
que então não ha recusará vista dos textos de lei pouco antes citados, devia 
se ter procedido á eleição de um vice-presidente, pelo menos, para completar 
o quatriennio, mas, admittindo-se a convocação do eleitorado para eleição 
dos tres vice-presidentes, seria curioso que se não elegP.sse o presidente, sendo 
que, pela intelligencia da constituição, a cadeira presidencial não póde estar 
propositalmente vaga. · 

E foi Psta a opinião predominante no seio do partido, isto é, que se pro-
cedesse á eleição dos cargos para perfazer o periodo cons titucional demar-· 
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cado na disposição 2.ª da reforma de r8 de setembro, e essa <f;isposição era 
imperativa! · . 

O orador faz considerações sobre o ri15or das . disposiçÕe!? transitorias 
e passa a estudar as renovações de mandatos por periodos. Os Estados 
consideram essa materia essencial, tanto assim que nos seus estatutos poli- · 
ticos não deixam á discrição do le!)islativo ordinario a faculdade de reno-
var o mandato pelo mesmo period.o ele tempo, quando o perioclo está a . 
meio ou prestes a ser esgotado. Apenas o Estado ele S. Paulo, em reforma 
constitucional, consagrou a renovação integral do mandato presidenciàl sem 
ser ordenado em periodos chronologicos. 

O direito de renovação elo mandato_, julga o orador., é rnateria constitucio-
nal, é essencia da constituição. · 

- Reproduziu em apoio da argumentação a hypothese formulada no Supre-
mo Tribunal Federal pelo illustre ministro Epitacio Pessoa sobre a successão 
do actual presidente da Republica em caso ele vaga - e _que o eleito apenas 
completaria o quatriennio. 

O Senado, pergunta, poderia investir esse eleito ele um mandato por qua-
tro annos? Certamente que não. 

Argµmentar agora, sophisticamente, que opóderexecutivo, em 1906,revo-· 
go,u o art. 2. 0 das disposições transitorias da reforma de 18 de setembro, convo-
cando a eleição; a assembléa legislativa homologou esse acto, proclamando os 
eleitos e creando o estravagente período governamental de 31 ele dezembro 
de 1906 a 31 de dezembro de 1910; depois o Supremo Tribunal dai,1do a p_osse 
confirmou os actos precedentes e, por fim, dizem os ad versarios politicos do 
orador, o Sr. Alfredo Backer recebeu no dia de aJmo bom um cartão do Sr. 
Affonso Penna dando-lhe boas festas, como que consagrando aquella serie de 
actos irregulares. 

· Ahi refere-se á contradicção do relator do parecer quando disse que a 
assembléa legislativa ?rdinaria: commetteu urna infracção constitucional 
approvando as eleições ·~e presidente e vice-presidente do Es tado, razão por 
que considera nulla a elc;ição. Esperava ouvir que os poderes eleitos em 1906 
não foram, de fórrna alguma, reconhecidos pela assembléa ordina:ria. · 

Chega ao ponto mais grave do discurso porque entende com a vida 
intima do partido que representa, e declara que o cidadão Alfredo Backer 
não foi illudido, como poderá suppor o Senado e como pretende certa 
imprensa, affirmando que aquclle cidadão acceitara a candidatura na per-
suasão de que iria occupar a presidencia do Estado por quatro aJ?.nos. 

Poderia invocar testemunhos, mas prefere garantir com a sua palavra 
de cavalheiro q_ue o uniço culpado da situação anarcbica do Estado do Rio 
de Janeiro é o Sr. Alfredo Backer. 

Declara, então, gue o Sr. Alfredo Backer recusou terminantemente a 
eleição para conclusao do período constitucional e se oppoz tambem a que 
se convocasse a asserri.hléa com poderes constituib.tes para regularizar a 
situação, revogando a disposição 2.ª das transitorias da reforma. 

O Sr. Alfredo Backer duvidou da lealdade do partido que o indicava á 
presidencia do Estado e se oppoz temendo que a constituinte em vez de 
revogar a disposição 2 . ~ a revigorasse! E essa suspeita, essa duvida trans-
pirou no seio da assemhléa pela palavra dos amigos do Sr. Alfredo Backer. 

O orador lê trechos do discurso pronunciado pelo então duputado 
Sr. Alexandre Moura n :t sessão da assembléa, em 8 de Junho de 1906, sobre 
as possiveis deliberações da asselllbléa convocada com poderes constituintes 
e traduzindo a relutancia elo Sr. Alfredo Backer em acceitar uma medida 
salvadora da ordem goyernalllental elo Estado. 

Agradece ao relato11 do parecer a opportuniclade de fazer esta declara-
ção, descobrindo as cqrrentes de opiniões que apaixonaram os políticos 
fluminenses, porque ficiJ. bem patente agora que a opinião vencedora no seu 



- 323 -

partido não foi a de ludibriar o candidato presidencial, mas sim a de ampa-
rar a ordem constitucional para salvar o Estado dos vortices da anarchia 

O honrado Senador por Matto Grosso, relator do parecer, commentando 
o art. 6. º da nossa Constituição, disse que elle é a reproducção do art, 4. 0 da 
Constituição Americana. 

Pois bem ; o orador vae se remontar a outra origem, ao programma da 
commissão geral .de Philadelphia, que traçou áquelles gran.des homens, que 
se chamaram Randolpho, 'Vashington, Madison, Grant e outros, o estatuto 
da federação que fez a felicidade daquelle grande povo e é o seu maior 
padrão de gloria. 

O Senado conhece os factos historicos e sabe que, fracassando a convo-
cação de Anapolis, com difficuldade se obteve da confederação continental 
a convocação de um novo congresso a se realizar em Philadelphia . 

O orador lê os arts. I.º e 6.0 do parecer da Commissão Especial, para 
demonstrar que nelles está toda a intelligencia da confederação norte-ame-
ricana, á supremacia da União sobre os Estados, isto é, uma carta de sobe-
rania e outra carta de autonomia. Dahi diz o orador, é que se originou o 
art. 4.0 da Constituição dos Estados Unidos da America, que tambem lê, o · 
que igualmente faz sobre o art. 6. 0 do nosso Estatuto Federal. 

O orador explica em seguida como comprehende o art. 6. 0 , distribuindo 
a acção do Governo Federal pelos tres poderes da Republica : a ordem poli-
cial, a suprema vigilancia, cabe ao Presidente da Republica; ao Supremo 
Tribunal, a ordem Juridica; ao Congresso, a ordem politica ou constitu-
cional nos Estados . Fallando do discurso que sobre a federação pronunciou 
o velho republicano Dr. Campos Salles, nesta Casa do Congresso, citado 
hontem pelo honrado Senador por Matto Grosso, o orador diz que o conhece, 
que ainda ha dias o releu com prazer, ao vel-o transcripto nos " A pedidos " 
do Jornal do Commercio, e acl!eita a doutrina, pregada pelo Sr. Dr. Campos 
Salles e apQiada pelo Sr. Quintino Bocayuva e outros, de que o Estado era 
indestructivel dentro da União indestructivel. 

Disse mais S. Ex. que o art. 6. 0 era o coração do regimen federal no 
qual não se podia tocar. 

O orador não vê logar para um partido politico, tendo por lemma a não 
intervenção systematica nos ~stados, quando a Constituição da Republica é 
intervencionista nas hypotheses estatmdas no art. 6. 0 • 

Esse artigo não é so o coração do nosso organismo politico, é tambem o 
pulmão, sem o qual o coração seria um orgão mutil ! 

E' o pulmão, diz perorando, pelo qual respiram as liberdades politicas; 
é o pulmão este art. 6. 0 , pelo qual o orador traz ao Senado as reclamações 
do povo fluminense para que seja restaurada a Constituição da Republica 
do outro lado da bahia de Guanabara ; para que se façam valer as garantias 
a !firmadas ao povo brazileiro no seu conjuncto, porque a unidade politica é 
que está em causa, neste momento, naquelle lado da bahia de Guanabara, 
onde o povo do seu Estado se vê governado, não por um mandato.rio na 
fórma da Constituição , mas por detentor do poder, que excedeu o prazo da 
representação legal. 

E ' o que pretendia dizer ao Senado. (Muito bem,- muito bem. O orador é 
mziito felicitado.) 

O Sr. Presidente. - Es tando mlúto adeantada a hora, vou levantar 
a sessão . 



SESSÃO DE 30 DE JULHO 

O Sr. ltloniz F'reire. - Sr. Preside.nte, sou forçado a voltar a este 
debate para dar uma ligeira resposta ás censuras· e injustiças que me fez em 

seu discurso o honrado relator do parecer da 
· maioria da Commissão de Constituição e Diplo-

macia. Discussão 
O SR. A. AzEREDO. - Censuras, não apoiado; 

critica pó de ser . 
O SR. MoNIZ FREIRE. - Comprehendo que o 

Senado já se vaefatigando com o alongamento desta 
discussão; da minha parte esforçar-me-hei por tornar o mais resumidas que 
for possível as observações que ainda tenho a fazer. 

S . Ex. fez a critica do voto em separado e fez tamhem a minha critica 
pessoal ; eu peço licença para começar por esta ultima a minha resposta. 

do parecer n . 1 
e projecto n. 25 . 

· Disse que não é intervencionista e que eu o sou á outrance. Quero e pro-
pugno a intervenção a todo proposito; justifico-a em quaesquer casos, g-raves 
ou insignificantes, como si í'ôra talvez uma providencia normal. 

Não sou intervencionista nem não intervencionista, Sr. Presidente, nem 
comprehendo como poder!a sel- o, e o honrado Senador não, do modo cate-
gorico e absoluto pelo qual S. Ex. faz essa classificaç.ào. Sou simplesmente 
constitucionalista, isto é, quero o cumprimento rigoroso e fiel da nossa lei 
fundamental : sou pela 

1 
intervenção, nos casos precisos em que ella o é. 

Esses casos são os que s,e acham positivamente especificados no seu art. 6. 0 • 

Si advogo na hypotl+ese do Estado do Rio de Janeiro; sujeita ao nosso 
exame, a intervenção da autoridade federal, é porque me parece que essa 
hypothese se encaixa litLeralmente na disposição do n . 2 desse arlig·o. 

Levo mesmo os meus escrupulos theoricos muito além. Para provar 
quão pouco sou affeiçoado a esse intervencionismo à outrance que me attri-
hue o nobre ·collega, hasta dizer o seguinte : eu penso, com a lei, que a ini-
ciativa da intervenção é privativa sempre ao Congresso Federal, ao passo 
que S. Ex. e ainda hon~em o honrado Senador pelo Rio de Janeiro aqui 
sustentaram c1ue ella deve ser attribuida a diversas competencias, conforme 
as hypo thcses se apresentarem. 

O honrado Senador por Matto Grosso chamou de espíritos trefegos 
todos quantos teem. reclamado a regulamentação do art. 6. º . 

· Ainda não tive occasião de me alistar em pal'tido ou grupo que fizesse 
essa reclamação. 

O Sn. Enrco CoELHO. - O barrete é para mim, porque como relator da 
Constituição da Gamara, dei parecer sobre um projecto e formulei uma lei 
interpretativa do art. 6.0 • Hoje me peniten:cio; acho que o art. 6. 0 , é casuís-
tico e não precisa interrretação . 

O Sn. MoNIZ FREIRE.--'- Quero porém formar voluntariamente entre esses 
espiritos trefegos, ao lado do honrado Senador pelo Rio de Janeiro, que con-
fessa ter sido o iniciador de um projecto neste sentido, na Gamara dos 
Deputados. 

Neste momento mesmo, a divergencia que se manifesta entre nós, a 
proposito da applicagão do artigo, suggere positivamente a necessidade da 
medida que o nobre Senador tão acT'imoniosamente qualifica. S . Ex enten-
deu que as diversas especies legaes da intervenção devem ser, em uns casos 
do Poder Legislativo, em outros do Executivo e, finalmente, em alguns do 
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Judiciario. Eu penso, entretanto, que todas as vezes quantas se tratar de 
intervenção em negocios peculiares dos Estados - e é esta a hypothese do 
art. 6. 0 com as suas quatro variantes - a intervenção pertence originaria e 
exclusivamente ao Congresso Nacional. 

Acima e em apoio da min11a convicção, cuja autoridade é nulla (1uio 
apoiados), invoco a autoridade da nossa propria lei fundamental, que não 
póde ser controvertida. 

Diz a Constituição, no seu art. 34, n. 33, que compete ao Congresso 
Nacional " decretar as lei<> e resoluções necessarias ao exercicio dos poderes 
que pertencem á União ". 

Ora, Sr. Presidente, o art. 6. 0 confere expressamente á União um certo 
numero de poderes que ella deve exercitar, para garantir a fórmarepublicana 
federativa, garantir os interesses fundam entaes da segurança, da ordem e 
tranquillidade de nossa patria e regular de alto a vida de relação entre a 
União e os Estados. 

A quem pertence decretar as leis e as resoluções attinentes ao exercício 
desse poder? 

E' a Constituição que responde : ao Poder Legislativo. 
Portanto não ha como fugir a esta conclusão rigorosa: sempre que a 

União tiver de intervir em negocios peculiares dos Estados, na phrase consti-
tucional, isto é, nos termos precisos do art. 6.0

, a iniciativa dessa autoridade 
pertence ao Poder Legislativo. 

O Poder Executivo tem incontestavelmente uma latitude de acção muito 
mais ampla e mais prompta para poder auxiliar, como tem auxiliado muitas 
vezes, a autoridade estadual na manutenção da ordem publica. Eu mesmo, 
quando presidente do Estado do Espírito Santo, tive opportunidade de recla-
mar esse auxilio , uma vez que os presos da cadeiadacapitalse sublevaram, 
violentando o respectivo carcereiro, arrancando-lhe as chaves das prisões, 
dando liberdade a todos os companheiros e apossando-se incontinenti, por 
meio de arrombamento da arrecadação do quartel de policia, contiguo á 
cadeia, onde armaram-se e municiaram-se á vontade, de m odo a tornarem-
se senhores da cidade. 

Dirigi-me telegraphicamente ao Sr. Ministro da Guerra, pedindo-lhe o 
apoio da força federal, que alli existia, para ajudar a policia na captura dos 
criminosos evadidos e, dentro de uma hora, tive resposta affITmativa, pondo 
0 destacamento á minha inteira disposição. 

Mas, é mister não confundir as especies. Tratava-se, nesta, de um caso 
simples e banal de ordem publica, que ·todas as vezes quantas se reprodu-
zirem, neste ou naquelle Estado, nfLO póde adruittir solução diversa, porque 
deJ'ender a tranquillidade publica é funcção elementar de qualquer governo, 
que não precisa ser escripta nem compendiada. Nãe é della, porém, que se 
preoccupou o leg·islador no art. 6. 0 , quando decretou o direit0 de intervenção 
nos negocios pecizliares dos Estados. Aqui, a especie reveste-se de uma gra-
vidade excepcional; a vida institucional do Estado solire interrupção, o poder 
interventor usa de uma autoridade que não é sua e que só se explica pelas 
conveniencias indiscuti veis da defesa de interesses supremos que não podem 
supportar limitações . E' a propria ordem politica fundamental que se põe 
em causa, em face do inimigo externo ou de violações internas, que compro-
mettam o regimen. 

Seria insensalo que em taes conjuncturas a União se acb!'lsse de~ar
mada. e impotente. Não seriamos um povo regularmente orgamzado, s1 as 
instituições adoptadas padecessem de tal fraqueza. Foi para evital-o que se 
incorporou á Constituição o art.' 6. 0 • Elle não póde, portanto, ser interpretado 
nem commentado á luz de uma casuística banal, verdadeiro aggregado de 
hypotheses vulgares, capazes de serem resolvidas pelo simples exercício de 
furicções policiaes elementares. A intervenção de que abi se cogita é a que 
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leva a União a immiscuir- se, cóm toda a extensão de arbí trio , que as cir-
cumstancias exigirem, nos negocios peculiares dos Estados ; o que implica 
disse, no seu governo e administração. E' por isso mesmo uma autoridade 
melindrosa, estranha a todos os moldes ordinarios; e, como tal, digna de 
não ser considerada levianamente, neín catalogada entre as attribuições 
excepcionaes do Poder Executivo. Não. Ella compete em sua origem, ao 
poder politico por excellencia, que é o legislativo, ao qual cumpre dar-lhe 
as normas em cada caso, traçar-lhe as regras e os limites, dentro dos quaes 
o executor deve agir. 

E' isso o que se deduz logicamente desse dispositivo, cotejado com t odo 
o nosso systema politico e conjugado com as outras disposições constitu-
cionaes relativas ás attribuições dos diversos poderes pub licos. E' o que 
determina o art. 34, n. 33, que já citei; e é assim, que eu sou inter vencio-
nista, defendendo de maneira tão intransigente as prerogativas do Congresso 
e reconhecendo-o o orgão competente, ou para ordenar a intervenção em 
cada caso dessa natureza que se apresente, ou para legislar genericamente 
sobre todos elles, determinando o r espectivo tratamento, como lhe parecer 
mais acertado. 

O honrado Senador disse tambem que elle é federalista e eu não . 
Porque não o sou, Sr. Presidente? 
Tive occasião de responder imm.ediatamente a S . Ex., em aparte, lem-

brando que desde os tempos do Imperio, quando eu militava nos arraiaes 
de um partido monarchico, fo.i um dos 18 indisciplinados desse partido que, 
separando-se dos seus chefes mais eminentes, collocaram-se ao lado de Ruy 
Barbosa, no seu memoravel voto divergente offerecido ás discussões do 
congresso liberal, opinando pela mais larga -federação, tal qual a organiza-
mos depois sob a fórma republicana. 

Ora, Sr. Presidente, eu que já era federalista naquella época , qu e mais 
tarde, na Constituinte, tomei posição entre os mais ardorosos enthusiastas 
do federalismo, porque havia de esquecer esse passado, abandonando os 
meus ideaes ? 

Porque, Sr. Presidente ? Porque, si é facto que, na Constituinte, fui até 
autor de uma das emendas que conferiam aos Estados a propriedade das 
suas terras devolutas, emenda que foi victoriosa, e a de federalismo mais 
radical, talvez, que foi ap11esentada naquella grande assembléa? 

O SR. CoEiHo E CilrPos. - E a mais inconveniente. 
O SR. MoNIZ FREIRE. - Não penso assim. Ainda hoje estou ·convencido 

de que a Constituinte andou sabiamente, entregando aos Estados essa pro-
priedade, que não lhes podia ser logicamente recusada. 

Eu continü.o, Sr. Presidente, com os mesmos ideaes, convicto e sincero 
federalista, porém amante da federação que deseja ver os Estados governados 
pelas leis e pelas constituições que adoptaram, com todos os seus orgãos 
políticos obedientes a ess4s leis, cada um delles, em suas respectivas esphe-
r as, respeitando os direitos e a acção dos outros, e mantendo-se dentro da 
orbita que lhe foi traçada. 

Eu quero a federação tal qual a Constituição a creou, com a segurança 
e garantia dos direitos políticos e dos direitos individuaes de todos os cida-
dãos, garantia que á Uniãp cumpre manter no t erritorio de cada um delles . 

Em que é que diverge a federação que eu prezo, pela qual continü.o a 
ter a mesma estima, da federação que S. Ex. está defendendo e que o leva 
á recusa de me fazer de seu companheiro no mesrnd credo? E' que S. Ex. 
sustenta e defende a federjlção dos interesses dos dominadores, a federação 
onde os governos são Oijlilipotentes, e sua autoridade incontrastavel, e 
sobre cujas demasias nem mesmo o Governo Federal póde ter mão . 

Mas eu pergunto ao Senado, e pergunto a S. Ex., que especie de fede-
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ração é essa que S. Ex. advoga, na qual todas as forças politicas se acham 
ànnulladas deante de uma autoridade irresponsavel e incontrastavel, auto-
ridade que na propria opinião de S. Ex. · aqui francamente declarada, já 
aboliu de facto o suffragio, pois que basta a circumstancia de ser alguem 
candidato de um governo para ter por si a presumpção juridica da victoria 
na eleição? ! Uma organização politica dessa natureza que differença tem de 
uma monarchia absoluta? O que é que caracteriza a monarchia absoluta 
sinão exactamente a soberania de uma vontade preponderante, que se colloc~ 
acima das leis... · 

O SR. A. AzEREDO. - E o direito de intervir nas provindas. 
O SR: MoNiz FREIRE. - .. . uma vontade que não acha contraste para os 

seus caprichos, que violando as leis ou desrespeitando-as , não encontra 
quem lhe saia em caminho ? Essa é a organização federativa que S. Ex. 
defende . 

O SR. A. AzEREDO . - V. Ex. es tá enganado. Não é essa a federação que 
eu defendo. 

O SR. MoNiz FREIRE. - Eu quero, porém, a estaduação com todos as 
garantias que a Constituição outorga, quero os Estados regendo-se livre-
mente pela suas Constituições e suas leis, quero a nação na posse consciente 
de si mesmo e que, uma vez essas r egras fundamentaes violadas, deixa de 
existir o regimen federativo, deixa de existir a federação . 

O SR. ERico COELHO . - E' o principio dos principios. 
O SR. MoNY.i: FREIRE. - E é uma triste e dolorosa confissão, Sr. Presi-

dente, dizer-se que nesta actualidade republicana o facto de ser candidato 
de governo é uma .garantia previa de victoria .. . 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Isso é certo. 
O .sn. Mo:viz FREIRE. - ... e colloca o ·candidato desde logo na situação 

do eleito. 
O SR. A. AzEREDo. - Não é tanto assim, V. Ex. venceu no seu Estado 

e estava na opposição. 
O Sn, MoNIZ FREIRE. - Mas, Sr. Presidente, nós vivemos a amesquinhar 

todos os dias a autocracia da Russia. Qual de nós não maldiz as eras astutas 
da Siberia, o lmout, os excessos, as violencias dos chefes das províncias 
russas? qual de nós não pensa com horror na infeliz situação daquelle povo, 
onde se acredita que todas as liberdades se acham apenas em embrião e em-
brião sobre o qual calca a sua mão de ferro omnipotente uma soberania 
inconstratavel de direito divino? Mas, Sr. Presidente, a Russia autocrata e 
escravisada nos deu, ha pouco, um brilhante exemplo, um exemplo que nos 
confunde e nos humilha. · 

O SR. CoELHO LISBOA. - E a Turquia vae dar outro . 
O Sn. MoNiz FREIRE. - Decretado pela Czar o ukase de convocação dos 

povos para a formação de um parlamento nacional, onde se ia fazer o pri-
meiro tirocínio da liberdade, esse povo levantou-se com tal independe.ncia, 
bateu-se nas armas com tal calor civico, com tanta altivez e coragem, que a 
Duma rf\unida se constituiu dentro de pouco tempo em uma assembléa de 
caracter tão altamente revolucionario, a ponto de fazer lembrar a reunião 
dos Estados Geraes da França em 4 de maio de I'.)89. Todo o mundo acre-
ditou que a Revolução Franceza se ia repetir no Imperio Moscovita, todo o 
mundo acreditou que se ia assistir novamente ao desdobramento das trage-
dias da grande e incomparavel crise de ha mais de um seculo. 

Essa é a lição dos paizes autocratas, dos paizes esmagados por tyrannias 
absorventes; entretanto, na Republica Brazileira, regida pela mais bella, 
mais liberal e mais sabia constituição do mundo ... 
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O Srr. Emco COELHO. - Apoiado . 
O Sn. MONIZ Frn:IRE. - ... neste paiz., os governos annularam por tal 

fórma a expressão do voto, suprema 1imcção popular, synthese da proprla 
soberania entre os povos livres, que ser candidato delles é uma presumpção 
de victoria obtida, e já não ha cerimonia em conceder o direito de cidade a 
semelhante degradação. 

Eis, Sr. Presidente, em que se dis_tingue o meu federalismo do federa-
lismo que comJJato: é que eu não desejo o prolongamento de uma tão pro-
funda miseria política, nem que os governos · dos Estados exerçam urna 
autoridade arbitraria e anarcbizadora sobre a qual , a despeito do art. 6. 0 da 
nossa lei fundamental, não possa a União ter nenhuma influencia dêfensiva 
dos princípios cardeaes do proprio systerna republicano. 

Passando a tratar de meu parecer, disse o nobre Senador pelo Estado 
de Matto Grosso, relator do parecer da maioria, que alguns Srs . Senadores, 
e parte da imprensa, tinham achado illogica a sua conclusão mas que a 
illogicidade estava antes no meu voto em separado, pois que eu concluira 
pela intervenção, autorizára o Presidente da Republica a intervir, sem dizer 
entretanto de que modo. 

Como ha de intervir o Presidente da Republica, perguntou S. Ex.? 
E accrescentou : si elle, apezar de sanccionar a lei, não quizer intervir, 

achar que não deve usar desta autorização? -
Respondo facilmente ao meu honrado collega : o artigo unico que termina 

o voto em separado, creio qu_e tem uma precisão inilludivel. 
Diz elle : " O Poder Executivo é autorizado a intervir no Estado do Rio 

de Janeiro, em obediencia ao art. 6.0 , n. 2, da Constituição Federal, para o 
efl'eito de considerar não havida a eleição a que alli se procedeu para presi-
dente e vice-presidente do Estado em Julho de 1906 e restabelecer a ordem 
legal de governo, de accôrdo com a Constituição do Estado. 

Ora, está clara, claríssima, a maneira por que o Presidente deverá 
intervir: considerando não havida a eleição de Julho de 1906, para restabe-
lecer a ordem de governo dentro das normas da Constituição do Estado. Eis 
abi traçado o programma inteiro da intervenção . . 

Não sei como o honrado collega pretenderia que eu pudesse ser mais 
claro nessa autorizaçãq. Penso que nada lhe falta rsara sua perfeita intelli-
gencia. . 

O voto em separa40 fundamenta largamente as razões porque considera 
não havidas as eleiçôe!'l procedidas no Estado elo Rio de Janeiro em 1906 para 
presidente e vice-presiçlentes, e manda que o Presidente da Republica faça 
restabelecer a ordem politica no mesmo Estado, de accôrdo com a sua 
Constituição. Seria ocioso accrescentar qualquer coisa ao acto legislativo. 

O SR. CoELHO LIS'130A. - Passe o Governo a quem competir. 
O Sn. MoNIZ FREil\E. - Diz S. Ex. ainda: E si o Governo não quizer 

usar da autorização ? . 
· Mas, neste caso, a autorização é evidentemente imperativa; não tem o 

caracter de uma faculd,ade que o Poder Executivo possa exercer ou deixar 
de. exercer; é forçado a, exercel-a em obediencia ao art. 6 da Constituição. 
Ahi está expresso positiva e terminantemente no projecto off'erecido. 

lllogica não é, poi11, a conclusão do meu voto em separado ; illogica é a 
conclusã9 do parecer d,o honrado relator. S. Ex. reconhece, como eu, que no 
Estado do Rio houve violação da Constituição. 

Em principio, estamos de perfeito accôrdo sobre a questão fluminense, 
tanto assim que me dispenso até de responder ao honrado Senador por 
aquelle Estado, que hoµtem criticou o meu voto em separado, louvando-me 
no que sobre o assumpto já disse o nobre relator do parecer. Entretanto, 
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talvez ainda faça ligeira referencia ao discurso do honrado representante do 
Estado do Rio. _ . 

Partindo, porém, ambos do mesmo ponto, no meu voto em separado, 
eu concluo p ela intervenção, e o r elator do parecer conclue que não ha reme-
dio para o caso . 

Si foss e possivel dar ao assumpto uma feição pittoresca, eu diria que o 
parec·ei· se me afigura uma visita de condolencia a casa de defunto. O visi-
tante chega, lamenta a grande desgraça com os parentes do finado; chora 
um pouco c9m elles, e sahe afinal pedindo-lhe que se conforme com a von-
tade· ele Deus, porque a fatalidade é irremediavel. 

Na theoria de S. Ex. é ·que não ha remedio. O argumento em torno do 
qual giraram o parecer e o seu discurso é este: houve, sim, violação da 
Constituição Fluminense, mas a violação deu-se lá . Não foi violação ila 
Constituição F ederal; e é necessario que haja violação da Constituição 
Federal para que se dê a intervenção. Penso que reproduzo as suas palavras. 

O Sn. A. AzEREDO. - Apoiado. 
O SR. MONIZ FREIRE. - Peço licença a V. Ex. para dizer que este argu-

mento é falsissimo. 
O SR. A. AzEREDO. - Prove. 
O SR. MoNIZ FREIRE. - Mas, que é violar a Constituição F ederal? Per-

gunto : Qual é a situação em que fica o Estado que viola a sua propria 
Constituição? E' ou não a de um Estado que se colloca fóra della, fóra da 
sua lei fundamental? 

Ora, o Estado que se colloca fóra ela sua Constituição, colloca-se, ipso 
facto, fóra do art. 63 da Constituição da Republica, que manda que cada 
Estado se reja pela sua Constituição e pelas leis que tiver adoptado; por-
tanto, a violação da Constitlúção deu~ Estado é forçosamente uma viola-
ção da Constituição Federal. 

A este argumento parece que não ha resposta p ossivel. 
O SR. A. AzEREDO. - V. Ex. verá si ha ou não . 
O Sa. MONIZ FREIRE. - V. Ex. tem o habito da tribuna, dispõe de 

grandes recursos para se manter nella, mesmo defendendo um absurdo ... 
mas estou convencido de que não poderá offerecer refutação séria a este ar-
gumento, tão simples mas de uma evidencia crystallina. 

Toda vez que um Estado se põe fóra ela sua Constituição, vióla o art. 63 
ela Constituição Federal ; e, portanto, attenta contra a fó rma republicana 
federativa, que aos poderes da União cumpre manter e res tabelecer. 

Que é, com effeüo, a fórma republicana federativa ? Penso já tel- o dito 
na fundamentação do meu volo em separado. 

Não nú procurar tratadistas nem pedir o auxilio elos mestres, para dar 
essa definição. -

Entendo que nós, leg'isladores, não devemos procurar amparo estranho , 
quando a lei é sufficiente guia para encaminhar as nossas deliberações . 

O Sn. Eruco COELHO . - Quando se faz a lei clara .. . 
O Sn. MoNIZ FREIRE. - A lei é claríssima. 
O Su. Eruco CoELrro. - ... e não uma especie de papyrus persa para o 

qual é preciso chamar um egyptologo,paraadivinhar oshierogliphos. esses 
casos, não ha remedio sinão recorrer até ao mestre da JingLia portugueza. 

O Sn. MoNrz FnEmE. - A Constituição define o que é rcgimen republi-
cano federativo, no seu art. 1. 0 , no seu art. 5. 0 e no seu art. 63 - é a uni ão 
perpetua e indissoluvcl das antigas provincias cada urna dellas constituindo 
um Estado, que proverá a expensas proprias ao seu governo e administra-
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ção, e reger-se-ha pela Constituição e leis que adoptar, respeitados ·os prin-
cipias oonstitucionaes da União. 

Não precisamos, pois, procurar definição fóra dahi; e em virtude della 
· devemos concluir logicamente que quantas vezes a existencia política de um 
Estado deixar de ser regulada pela Constituição ou pelas leis organicas que 
elle tiver adoptado, é infringido positivamente o art. 63 da Constituição Fe-
deral, e o Estado incide sob a sancção legal do art. 6. º, n. 0 2. 

O Sn. Fn.A.NCisco DE SÁ. - Sempre que ha violação de uma lei no Es-· 
tado a União deve intervir? E' o mesmo artigo. 

O Sn. MoNrz FREIRE. - Não cheguei a esse extremo . . · 
Responderei ao aparte de V. Ex. Aquelles que pugnam pela regulamen-

tação do art. 6. 0 , que desejam ver os seus preceitos desdobrados em artigo 
de lei ordinaria, fazem-no exactamente para evitar essa objecção e, para 
que não só as competencias sejam discriminadas, como para que essas 
diversas hypotheses, sejam consideradas e resolvidas de modo geral e posi-
tivo. 

Naturalmente as simples illegalidades commettidas eventualmente em 
questões secundarias não seriam de natureza a dar Jogar a intervenção 
federal ; mas é justamente para dirimir esse equivoco que conviria essa 
regulamentação, contra a qual tão sem razão se arrepiam as susceptibili-
dades dos pretensos zeladores da pureza federativa. 

Todas as vezes, porém, que se tratar de leis essenciaes para a garantia 
da liberdade do cidadão. da mdependenciados poderes publicas do Estado, 
dos limites e attribuições de cada uru delles, leis organicas por excellencía, 
todas as vezes que se der a violação de regras legislativas desta natureza, 
penso que estamos na hypothese do art. 6.0 , n. 2. Nã-0 comprehendo como 
se possa sustentar o contrario. 

O meu honrado colleg
1
a não quer a intervenção no caso sujeito, neste 

momento, ao conhecimei;ito do Senado; entretanto, S. Ex. e~tende que 
quando em um Estado o ~xecutivo supprime o Legislativo ou impede o seu 
exercício, dá-se um caso de violação, dos previstos no art. 6.0 , para dar 
logar a intervenção ; disse-o S. Ex. aqui ante-hontem. 

O Sn. A. AzEREDO. - Ahi fica desmontado o apparelho governamental 
. do Estado. 

O Sn. Momz FREIRE. - De perfeito accôrdo. 
O Sn. A. AzEREDo. - Porque ahi fica ferido o regímen federativo, por-

que ninguem desconhece ciue o Estado onde os poderes Legislativo e Judi-
ciario não funccionam pel3r coacção, .esse Estado está fóra da lei. 

O Sn. MoNiz FREIRE. - E por isso admitte S. Ex. a intervenção. 
Mas, pergunto: onde vae parar o seu argumento de que, quando avio-

lação é da Constituição estadual, ou são sómente violadas as leis estaduaes, 
não se dá um caso de intervenção? 

S. Ex. não foi logico cpmsigo mesmo. 
O Sn. A. AzEREDo. - Não ouvi bem o argumento de V. Ex. 
O Sn. MoNrz FREIRE. - No caso em que o executivo estadual impede o 

exercício legal de qualquer dos outros poderes do Estado, a violação é ou 
não dada dentro do Estado. e sómente de leis do Estado? Onde está o r.ri-
terio para as duas soluções· dilferentes sobre a mesma hypothese? 

UM Sn. SENADOR. - M;i.s infringe ao prillcipio constitucional. 
O Sn. MoNiz FnEmE. - Qual é o principio constitucional affectado 

n~s.se caso, que não. e esteja naquelle de que se occupa, com solução tão 
difierente, o parecer deS. Ex.? 
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O SR. A. AZEREDO . - Desde o momento que desapparece um dos po-
deres do Estado, a intervenção se poderá dar. 

O Sn. MoNIZ FREIRE. - Qual ·o principio que está em jogo, na hypo-
these para que V. Ex. admitte a intervenção, e na_quella em que não a 
admitte. 

O SR. A. AzEREDo. - Neste caso desapparece a fórma republicana. 
O SR. MONIZ FREIRE. - Estou de accôrdo com V. Ex., mas pela mesma 

razão ella desapparece sempre que um Estado colloca-se fóra da sua Cons-
tituição. E' sómente porque dá-se a violação do art, 63. Sejam quaes torem 
as variantes, este é que_ é o eixo da ques tão, para dar lagar a applicação 
legal do art. 6.0 , n. 2. Não ha como fugir dahi. 

Ante-hontem, Sr. Presidente - quero apenas demonstrar ao Senado 
mais outra contradicção do honrado Senador -, ante-honte~ S. Ex, 
reconheceu, em seu discurso, o direito supremo da revolução dos povos, 
affirmando que os opprimidos teem sempre o direito de se insurgirem contra 
os oppressores. Mas S. Ex. declaraao mesmo tempo que o Presidente da 
Republica é obrigado a intervir toda a vez que o Estado for posto fóra da 
lei por uma revolução, toda a vez que o seu governador for deposto. 

Pergunto : qual a sancção desse direito de revolução ! 
Si a autoridade federal é obrigada a mandar repor o governador de-

posto, a que fica elle reduzido? Que significação . tem essa inviolabilidade 
que o nol>re Senador lhe .reconheceu? 

O Sn. CoELUO E CAMPOS. - O direito de revolução é um direito ex-
tremo. 

O SR. Emco COELHO. - A sancção do direito de revolução é a victoria. 
(Riso.) Do direito de revolução e não do de sedição, que são cousas diffe-
rentes. 

O SR. MoNIZ FREIRE. - Está bem visto, Sr. Presidente, que a menos 
que o deposto não desappareça, esse direito de revolução fica sem expressão 
pratica. 

O Sn. Emco COELHO. - E' a tal victoria, a victoria de Pyrrho. 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - A revolução é um facto . 
O Sn. Emco COELHO. - Está claro que não se legisla para a revolução; 

a revolução acceita-se ou não. 
O Sn. MoNIZ FREIRE. - Mas, Sr. Presidente, volto ao roeu anterior ar-

gumento, para deixar bem palpavel acontradicção do honrado Senador, que 
só admitte a intervenção quando haja violação da Constituição Federal,não 
considerando alli comprehendido o caso do Rio de Janeiro . S. Ex. reconhece 
que alli houve violação da Constituição estadual, e existe um governo, de 
facto, constituido fóra desta ; mas entende que essa situação não implica 
uma offensa á Constituição Federal. 

Mas, ou esta conclusão é illogica, ou não sei porque, quando em um 
Estado é supprimido o Poder Legislativo, se terá olfendido a nossa lei fun-
damental. Em qualquer dos casos, o que affecta a fórma republicana fede-
rativa é a inconstitucionalidade estadual da respectiva situação. • 

As hypotheses são identicas. O honrado Senador não tinha motivo para 
resolver de modo diverso o que nos occupa. 

O SR. Eruco CoELHO. - V. Ex. poderia argumentar com o facto do Le-
gislativo supprimir o Executivo, não reconhecendo-o, não empossando-o. 

O Sn. GOMES DE CASTRO. - Não tenha receio disso. Isto não se dará no 
Brazil. 
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O Su. Eruco COELHO. - Como não se cl:lrá no Brazil si está o.ccorrendo 
no Rio de Janeiro ? 

O Su. GOMES DE CASTRO. - Ora! 
O SR. ERico COELHO. - V. Ex. manifesta um grande desprezo com este 

seu " ora». · . 
O SR. Goi\ms DE CASTRO. - Desprezo, não apoiado; cligo ora, porque 

nino·uem acreditará que no Brazil se chegue ao ponto de enxotar o Poder 
Exe°cutivo de um Estado. 

O SR. Emco CoELuo·. - De modo que si Antonio Silvino tomar conta 
de Pernambuco . .. 

O Su. Goi\ms DE CASTRO. - Fica. (RiF-o) . 
O SR. Eruco CoE:r;no. - Está direito, está reg"\llando. (Riso) . 
O SR. GoJ.Vms DE CASTRO. - O que não acho prudente é entregar-lhe 

o governo. 
O SR. SEVERINO VmmA. - O honrado Senador pelo Maran11ão está 

tirando as conclusões do modo por que se pratica o regimen republicano. 
O SR. Eruco CoELHo. - E ' de um elasterio esse regímen republicano! 
O Su. PRESIDENTE. - Attenção ! 
Quem está com a palavra é o Sr . Moniz Freire. 
O Su. MoNIZ FREIRE. - Sr. Presidente, devo agora abrir um parenthese 

para dar uma ligeira resposta ao honrado Senador pela Bahia. S. Ex. , ofl'e-
receu uma emenda ás conclusões d.o voto em separado. 

O SR. SEVERINO VrnrnA. - Emenda, não; uma preliminar. 
O Sn. MONIZ FREIRE. - E' regimentalrnente uma emenda, pretendendo que 

seja resolvida preliminarmente a questão do Rio de Janeiro, isto é, que o 
Senado declare si occorre alli um caso de intervenção dos poderes federaes, 
cm face dos acontecim4ntos que n0s preoccupam e constituem o caso ver:-
tente . Mas eu penso qu,e S. Ex. foi precipitado , ou não tinha lido hem as 
minhas conclusões. 

O Sn. SEVERINO Vrp;rnA. - O que eu receei é que o ·parecer de V. Ex. 
não fosse votado. 

O SR. Momz FRE~. - O meu parecer contém tres conclusões. 
O Su. Goi\ms DE Cft,sTito . - Isto é que é máu. 
O SR. MONIZ Fnmn:i.;: . - Na primeira, estabeleço a these que, dado o 

caso de violação do art. 63 da Constituição, se verifica a hypothese e tem 
Jogar a applicação do art. 6. 0 : na segunda, que reconhecida a necessidade 
da intervenção, nos tequos do art. 34, n. 33, da Constituição, é ao Poder 
Le~islativo que cabe a sua iniciativa; na terceira, é gue firo o caso do Es-
tado do Rio de Janeiro, para applicar-lhe amedidaconstitucional. 

O SR. SEvERrxo VmmA. -ComIDunico a V .. Ex. que em tempo reque-
rerei a retirada de minha preliminar. 

O Sn. MONIZ FnEU\.E. - Neste caso, não proseguirei neste terreup. Eu 
tinha certeza de que V. Ex~ o faria, desde que se désse ao trabalho de ler 
com attenção as conclusões do meu parecer. 

Sr. Presidente, eu disse tamhem que- me referiria ligeiraJ:Lente ao dis-
curso donobre Senador pelo Rio de Janeiro, que tão brilhantemente occu-
pou hontem a tribuna. Não .quero fazer a crilica do seu discurso; quero 
apenas lastimar que não nos achemos de accôrdo sobre o ponto substancial 
da questão; a especie de violação que eu reconheci e que commigo Lambem 
reconheceu o nobre Senador por Matto Grosso ter-se dado no seu Estado; e 
que consistiu na série de actos praticados durante o anno de 1906, em vir-
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tude dos quaes foi afinal declarado nullo, por uma assembléa ordinaria, o 
art. 2. 0 das disposições transitorias da reforma constitucional do Estado . Em 
consequencia desses actos emanados do Poder Executivo e da Assembléa 
Fluminense, foi convocado o eleitorado do Rio de Janeiro para proceder á 
eleição do presidente e vice-presidentes que deviam funccionru: em um qua-
triennio seguinte, o que me parece nullo na questão, porque foi sem objecto, 
não teve base legal, não teve fundamento constitucional, é precisamente, 
esta eleição ; nem o Presidente do Estado, nem a sua assembléa orclinru:ia 
tinham competencia para revogar um artigo expresso da reforma incorpo-
rada á sua Constituição. 

Não discutirei a questão, sobre a qual sei que ha controversía séria, si 
a Assembléa Fluminense, reunida como poder constituinte, tinha compe- . 
tencia para prorogar o quatriennio, que ia começar logo após á reforma con-
stitucional, por mais um anno. 

Eu penso, e sustentei no meu parecer, que podia; mas declaro que a 
questão é seriamente discutível. 

O Sn. Emco COELHO . - Tanto não é que a Assembléa recebeu poderes 
das camaras municipaes para esse fim. 

V. Ex., argumentador leal, como é, póde agora mesmo rectificar o erro 
cm que labora. 

Aqui está o parecer da Commissão de Guarda e Constituição das . leis 
(entrega ao orador um volume de Annaes). 

O Sn. MoNrz FREnu;. - Louvo-me na palavra de V. Ex ... Não preciso 
lêr esse parecer, dou-o por lido. 

Mas, Sr. Presidente, isto reforça a minha argumentação . 
A Assembléa Legislativa Fluminense estava autorizada a prorogar o 

prazo do primitivo periodo governamental. Logo, com o mais solido funda-
mento, mantenho a convicção de que o presidente do Estado e a Assembléa 
Fluminense não tinham autoridade para revogar essa disposição, e abrir 
vagas que não existiam, nem se podiam dar, naquelle época. 

Portanto, a eleição, que resultou desta serie de arbitrariedades offensivas 
da Constituição, é desde sua origem - nulla. E, repetindo o principio de 
direito que indiquei no meu voto em separado - como quod contra rationem 
jizris acceptum est, non est producendum ad consequentiam - o facto de ter 
co1~eçado um peri?do p~'e:"idencial ~eI!ois de pe~petrada es:ta _violação, não 
podia sanar o defeito or1grnal da ele1çao, procedida sem obJecto, e sem fun-
damento nem motivo legal. 

E' esta a minha convicção e por isso sinto achar-se em divergencia com 
o nobre Senador, quando hontem sustentou que a assembléa andou bem 
considerando que o periodo dos eleitos neste pleito devia terminarem fim de 
1907, e por consequencia devera ter logar nova eleição em 1907 para um novo 
periodo. 

O SR. ERrco CoELHO. - Perdoe-me V. Ex., a assembléa andou mal, 
andaram mal o executivo, o legislativo ordinario e o poder judiciario . To-
dos infligiram a Constituição. 

O S_J,l. MONIZ FnErRE. - Esta é a violação da Constituição; não descobri 
outra. ' 

A Constitúição fluminense não previu a hypothese de eleição por um 
anuo .. . 

O Sn. Emco COELHO. - Agora V . Ex. está no meu terreno. A Consti-
tuição fluminense preve a substituição dos vice-presidentes á medida que se 
dão as vagas no período constitucional. 

O Sil. MoN1z FREIHE. - Não estou de accôrdo com V . Ex. 
O SR. Emco CoELHO. - Está na Constituição do Estado. 
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o SR. MONIZ FREIRE. - Tendo os vice-presidentes renunciado o man-
dato por escrupulos pessoaes, por não quererem exercer o poder durante o 
anno que faltava, devia occupar o Governo uma das autoridades chamadas 
a se investirem desta funcção, isto é, o presidente da Assembléa ou o Presi-
dente do Tribunal da Relação. · 

Vou concluir, Sr. Presidente. 
O Sr. Senador por Matto Grosso procurou apoio em autoridades aca-

tadas e universalmente acceitas quando se trata de questões de direito pu-
blico americano, para justificar suas con~lusões. 

S. Ex. invocou -a autoridade de Madison, e leu-nos trecho de um tra-
balho deste grande homem politico ; mas a opinião de Madison não serve 
absolutamente á defesa da sua. 

Esse trecho é o final de um artigo do Federalista em que elle discute a 
questão das relações entre a União e os Estados, e sustenta doutrina diame-
tralmente opposta áquella que S. Ex, quiz attribuir-lhe. Vou ler todo o ar-
tigo de Madison, na parte que nos interessa inclusive o trecho isolado que 
S. Ex. aqui citou, traduzindo-o do original inglez que tenho presente. 

" Em uma confederação, fundada sobre principios republicanos, 
e composta de membros republicanos, o Governo superintendente 
(isto é, o Governo supremo) deve claramente possuir autoridade 
para defender o systema contrainnovações aristocraticas ou monar-
chicas. Quanto mais intima for a natureza de tal união, maior inte-
resse teem os seus membros nas instituições politicas uns dos ou-
tros, e maior direito de insistir para que as fórmas de Governo, sob 
as quaes o pacto se formou sejam substancialmente mantidas. Po-
rém um direito implica um remedio ; e onde poderia residir este se-
não na Constituição? " 

1 

Depois de citar um trecho de Montesquieu, continua Madison : 
" E' possível que ~:e pergunte que necessidade póde haver de tal pre-

caução e si ella não se póde converter em pretexto para a alteração dos go-
vernos es taduaes, sem os concursos dos proprios Estados? n Preste bem a 
sua attenção o Senado e esse topico, para vêr como é suggestivo. 

Responde o proprio Madison á objecção, que tanto interessa á nossa 
bypothese: 

" Si a interposição do Governo geral não for necessaria, a pre-
visão da lei sopre um tal acontecimento, tornar-se-ha apenas uma 
superfinidade innocente na Constituição. Porém quem é capaz de 
dizer que provitções poderão advir do capricho de alguns Estados, 
pela ambição qe chefes ambiciosos, ou pelas intrigas e influencia 
de potencias estrangeiras. ,, 

A segunda questão pode-se responder: 

« Que si o Governo geral se interpuzer em virtude desta autori-
dade constitucfonal, elle se limitará sem duvida a desemllenhar-se 
dessa autorida:p.e. Porém ella não vae além de garantir a fórma re-
publicana do Governo, o que suppõe um Governo preexistente dessa 
mesma fórma. Emquanto existirem as formas republicanas actuaes, 
serão garantidas pela Constituição Federal. Quando os Estados pre-
ferirem substituil-os por outras iguaes, terão direito de fazei-o e 
reclamarem a 15arantia federal para as mais recentes. A unica res-
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tricção que se lhes impõe é que não mudem Constituições republi-
canas por anti-republicanas; restricção aliás, pare.ce, que não se 
póde considerar um estorvo. " 

Esseultimo trecho foi o que S. Ex. leu, mas não sei em que elle 
lhe aproveita, quando cotejado com a parte anterior do artigo, esse 
S. Ex. omittiu, eu acabo de lêr. 

O SR. A. AzEREDO. - Citei exactamente no sentido contrario ao de 
V. Ex. 

O SR. MoNIZ FREIRE. - Eu li-o no origLnal que está aqui. (Mostrã.) 
O SR. A. AzEREDO. - Hei de citar o que desejo e não o que os eollegas 

querem. 
O SR. MONIZ FREIRE. - Estou lendo o original ing1ez . 
O SR. A. AzEREDO. - Eu li em traducção, mas c<mheço · tambem o 

original O Federalista e no sentido que appliquei sustenta perfeitamente a 
theoria que defendi. E quando citei Madison tratava de demonstrar só-
mente o principio representativo no Estado. 

O SR. MoNiz FREIRE. - Pois, eu inclui.rei o texto original inglez no 
meu discurso, para dissipar todas as duvidas. 

Eil-o: 
" ln a Confederacy founded on republican principles, and com-

posed of repuhlican memhers, the superintending governm~nt ouglrt 
clearly to possess authority to defend the system against a:~istocra
tic or monarchical innovations. The more intirnate the nature of 
such a Union may be, the greater interest bave the membérs in the 
political ins~itutions of each other ; and the greater right to insist, 
that the forms of government under which the compact was entered 
into, should be substantially maintained. 

" But a right implies a remedy; and where else could the re-
medy be deposited, than where it is deposited by the Constitution? 

" It may possihly be asked, what need there could be of such 
a precaution, and whether it may not become a pretext for altera-
tions in the State governments, without tbe concurrence of the 
States themselves. These questions admit of ready answers. lf the 
interposition of the General Government should not he needed, the 
position for such an event will be a harrnless superfluity only in 
tbe Constitution. But who can say what experiments rnay be pro-
duced hy the caprice of particular States, by the ambition of enter-
prising leaders, or by tbe intrigues and influence of foreign 
powers? 

" To the second question it may he answered, that if the Ge-
neral Government sbould interpose by virtue of this Constitutional 
authority, it will be of course band to pursue the authority. But the 
authority extends no farther than to a guarantee of a republican 
forro of government which supposes . a preexisting government of 
tbe forro whicb is to be guarantied. As long therefore as the existing 
republican forros are continued by the States, they are guaranteed 

_ by the F ederal Constitution. Whenever the States may choose to 
substitute other republican forms, they have a right to do so, and to 
claim the Federal guarantee for the latter. Tbe only restriction im-
posed on them is, tbat they shall not exchange republican for anti-
republican constitutions; a restriction which, it is presumed, will 
hardly be con.sidered as a grievan.ce. " 
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O Sn. MoNrz FREIRE. - Citadas as palavras textuaes de Madison, fica 
em evidencia que elle nã.o pensava pela fórma que o honrado Senador quiz 
crer ; ao contrario, elle reconhece positivamente a necessidade da inter-
venção da União nos Estados em casos como este de " experiments produced 
by the caprice of particular States, by the ambition of enterprising leader "· 

Sr. Presidente, não quero continuar a abusar da attenção do Senado. 
Vou terminar o meu discurso e uma vez que V. Ex., meu nobre companheiro 
ele Corumissão, soccorreu-se de autoridades, eu vou soccorrer-me tambem 
da maior dellas, da mais indiscutível de todas. E' a autoridade do patriarcha 
da independencia Americana, do fundador da grande nação do Norte, de 
Jorge vVashington. 

Vou concluir lendo palavras do seu momoravel discurso pronunciado 
ao deixar as funcções de sua presidencia; palavras que devem ser medi-
tadas por todos os republicanos e que servem ele consolo e lenitivo aos que 
sofüem com as iniquidades do nosso regimen f'ederativo pelas fraquezas c 
lacunas com que elle está sendo praticado. · 

Eiso que do passado nos doutrinava o grande homem : 
u E' importante, igualmente, que os habitas de pensar em um 

paiz livre inspirem cautela áquelles a quem é confiada a sua admi-
nistração para que se mantenham dentro de suas respectivas 
espheras constitucionaes, evitando no exercido dos poderes d(l um 
departamento invadir os de outro. O espirita invasor tende a con-
solidar os poderes de todos os departamentos em um só , e assim 
crear, qualquer que seja a fórma de g'overno, um verdadeiro despo-
tismo ... e lembrai-vos especialmente que, para a direcção efflciente 
de vossos communs interesses em um paiz tão grande como o nosso, 
é indispensavel um governo tão vigoroso quanto o exija a perfeita 
segurança da lilj>erdade. A propria liberdade achará em tal governo, 
com poderes coµvenientemente distribuidos e ajustados, o melhor 
dos seus guardas. Elia é , na verdade, pouco mais do que um nome 
onde o Governo é demasiado fraco para resistir ás impaciencias das 
facções, para cqnter cada membro da sociedade nos limites traçados 
pelas leis, mantendo-os todos no goso seguro e tranquillo dos 
direitos de pessoa e propriedade. ,, 

Transcreverei no meu discurso essas passagens em original, prestando 
homenagem á elegante l)elleza de sua fórma. 

" lt is important, likewise, that the habits of thinking, in a free 
couutry, should inspire caution in those intrusted with its adminis-
tration, to confine thernselves within their respective constitulional 
spheres avoiding, in the exercise of' tbe powers Qf one department, 
to encroacb upon anotber. The spirit of encroachment tends to 
consolidate the powers of all the departments in one, and thus to 
create, whatever the forro of Government, a real despotism. . . . ... 
and remember, especially, tbat for the efficient management of your 
common interests, in a country so extensive as ours, a Government of 
as much vigor as is consistent with the perfect security of liberty is 
indispensable. Liberty itself will find in such a Government, with 
powers propedy distributed and adjusted, its surest guardian. lt is, 
indeed, t.ittle else than a name, where the Government is too feeble 
to with stand the enterprises offaction, to confine each member of 
the society witpin the limits prescribed by the laws, an d to maintain 
all in the secure and tranquil enjoyment of thc rights of person and 
property. " 

Tenho concluido. (Muito bem; muito bem.) 
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O Sr. A. Azeredo. (I). - Sr. Presidente, a autoridade citada pelo 
illustre Senador pelo Espirito Santo, ti.o grande fundador da União ame-
ricana, serviria, si S. Ex. o lesse um pouco mais adeante, para justificar 
inteiramente o meu p~nsamento. 

O Sn. MONIZ FREIRE. - Deixei de ler o que já havia sido lido por V. Ex. 
O Su. A. AzEREDO. - Nesse discurso de despedida do grande Washington, 

ao deixar o governo, encontrará S. Ex. a limitação de competencia para que os 
poderes não intervenham em orbita que escape á sua alçada, praticando 

·abusos e violencias que podiam prejudicar o regímen; e dahi, Sr. Presidente, 
a al'firmação da minha ,convicção quanto á não intervenção no Estado do 
Rio de Janeiro, attrihuindo á União o direito de se immiscuir nos negocios 
peculiares ao Estado, quando isso absolutamente não lhe competir. 

Sr. Presidente, pre~endo demonstrar, dentro do art. 63 da Constituição, 
tão citado pelo illustre orador que me precedeu na tribuna e pelo meu nobre 
amigo, representante do Rio de Janeiro-, que SS. EEx. não teem razão, 
porque os " principios constitucionaes " não foram feridos com a violação 
da Constituição do Estado do Rio de· Janeiro. 

Os priucipios constitucionaes. qu~ podiai;n obrigar .ª intervenç:ão do 
·Governo Federal, quando a ConstitUiçao do Rio de Janeiro fosse v10lada, 
não foram della absolutamente excluídos. 

E' uma these perfeitamente demonstravel, desde que cada um de nós 
queira cbllocar-se dentro dos princípios constitucionaes. 

Quando citei aqui, no meu ultimo discurso, as palavras de Maddison, 
fil-o para demonstrar que o principio federativo não tinha sido compromet-
tido na violação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, porque 
aquella Constituição não é anti-republicana. . 

O Sn. SEVERINO VIEIRA. - Exactamente porque não é anti-republicana 
é que fere os preceitos do art. 63 da Constituição . 

O Sn. A. AzEnEno. - Querem os honrados senadores me desviar do 
raciocínio que vou expendendo. 

Não importa. Não deixarei sem resposta nenhum aparte, embora isso 
comprometta o meu raciocínio e a minha argumentação . 

Dizia, Sr. Presidente, que os principios conslitucionaes não foram 
feridos pela violação da Constituição do Rio de Janeiro, porque ella não 
inscreve em suas disposições princípios anti-republicanos : a pena de morte, 
que é incontestavelmente um principio inconstitucional, não inscreveu a 
hereditariedade do Governo, que tambem seria ferir um principio consti-
tucional. 

Com estes exemplos, muitos outros existem, de que eu podia lançar 
mão . 

Como, porém, quero responder ao aparte do Sr. Senador pela Bahia, 
retrocedo, Sr. Presidente, para dizer ao honrado Senador que, fóra dos 
princípios cardeaes estabelecidos na Constituição republicana, tudo o mais 
que for considerado violação de Constituição em qualquer dos Estados da 
Federação, tem o remedio dentro do proprio Estado. 

O Sn. Eruco COELHO. - E' uma dupla petição de principio. 
O Sn. A. AzEREDO. - Todos os Estados devem estar completamente 

apparelhados para resohe1· todas as questões que forem inherentes espe-
cialmente a elles. 

O Sn . SEVEIHNO VrnrnA. - Nisto nem a União está. 

(r) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
VOL . IV 22 
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O SR. A. AzEREDO. - Sr. Presidente, a Constituição Federal ·traçou os 
limites em que cada Estado deve se regular; a Constituição Federal deter-
minou a sua soberania dos Estados, que é ~ambem um dos pontos discutidos 
hontem pelo meu illustre amigo, representante do Estado do Rio de Janeiro. 
(Não apoiados.) · 

UM SR. SENADOR. - Não póde haver soberania deante de soberania. 
O SR. A. AzEREDO. - Não póde haver soberania deante de sobera1úa ! 

Como entende V. Ex. a soberania? 
Ha, Sr. Presidente, dentro da nossa Constituição, soberania da União e 

soberania dos Estados . (Não apoiados .) Ha. E' uma these perfeitamente 
demonstravel, que existe a soberania dos Estados. 

O SR. VmGILIO D.~IAZIO. - Não ha soberania limitada por outra 
soberania. 

O SR. A. AzEREDO. - A propria soberania da União é uma soberania 
limitada dentro da Constituição. 

O SR. COELHO LISBOA. - Perdoe-me. A nação é que é soberana; os 
Estados são autonomos. 

O Sn. A. AzEREDO. - Tinha tomado nota para responder ao meu 
illustre ami~o, Senador pelo Rio de Janeiro. S. Ex. pretende que a União 
não era limitada em sua soberania; S. Ex., porém, foi o primeiro que, antes 
de terminar o seu discurso, declarou que a soberania da U1úão estava 
limitada dentro da Constituição. 

O SR. CoÉLHO LISBOA. - Isso é a confusão de soberania com exercício 
de soberania. 

O SR. A. AzEREDo. - Sr. Presidente, a Constituição traçou os limites da 
sober:=tnia da União e djl- soberania elos Estados ; nem podia ser de outra 
maneITa. . 

Pois então não é sobera1úa o processo criminal dos Estados? Não é 
w;na manifestação de soberania a magistratura dos Estados independente 
da mag·istratura federal ? 

O SR. CoELHo LISBOA. - A lei penal é geral; a lei adjectiva é que 
pertence aos .Estados. E' a lei processual, que é cousa di.fferente. O cli].'eito 
de punir é da União. 

O SR. A. AzEREDO . - A soberania dos Estados está traçada na 
Constituição, assim comp a soberania da União. Os Estados teem o seu 
governo, e com elle a Sl.J.a soberania, nos actos que praticam de accôrdo 
com a Constituição. 

O SR.'MoNrz FREIRE. - Apoiado. Estou de accôrdo com V. Ex. nesse 
ponto. 

O SR. A AzEREDO. - A União tem a sua soberania limitada, que 
reside - na phrase de Volke - no povo. Essa soberania da União, Sr. Pre· 
sidente, está hoje recpnhecida pelos escriptores mais notaveis, tanto 
quando se trata dos Estados Unidos , como quando se trata da Confede-
ração Germanica, como quando se trata da Confederação Suissa. 

E nós não somos, Sr. Presidente, outra cousa sinão um governo subor-
dinado ao mesmo pensamento que presidiu á "rande União Americana : 
temos o Estado particulíU' soberano dentro dos fimites traçados pela Con-
stituição, como o Estadq geral tem a sua soberaiúa .. . 

o SR . . VIRGrLIO DAll:lAZIO. - Não apoiado. Foi esta a causa principal da 
guerra de Secessão. EI1am soberanos os I4 Estados do Sul? (Ha outros 
apartes.) 



- 339. -

O SR. A. AZEREDO. - E foi, Sr. Presidente, por se julgai· assim a sobe-
rania absoluta que a guerra irrompeu nos Estados Unidos . 

E il'rornpeu, porque? 
Porque queriam a soberania absoluta . .. 
O Sn. CoELllO LISBOA. - Venceu a opinião contraria. 
O Sn. A. AzEREDO . - A da União; mas a União tinha a soberania 

nacional, ao passo que os Estados tinham a soberania particular, eram 
independentes, mas subordinados ás disposições geraes da Constituição da 
União. Nem podia ser de outra maneira. 

O SR. VmGILIO DAMAzro . - E os municípios são soberanos? Devem 
sel-o . 

Na familia, o patrio poder é uma manifestação de soberania limitada. 
(Trocam-se muitos apartes.) 

O SR. PRESIDENTE. - Attenção ! Está com a palavra o Sr. A. Azeredo. 
O Sn. A. AzEREDO. - A soberania dos Estados, Sr. Presidente é uma 

soberania lhnitada, tanto no Brazil como nos Estados Unidos, como na! 
Allemanha, como na Suissa. E na Suissa, si não fossem as ultimas modifi-
cações constitucionaes dos Cantões, a sua soberania poderia ser classificada 
de modo diverso do que é hoje. 

Os autores mais eminentes, que teem estudado este assumpto com a 
maior elevação, que se preoccupam, por assim dizer, exclusivamente destes 
estudos, consideram perfeitamente distinctas· as duas soberanias, separam 
a soberania da Nação, do Estado Geral, da soberania elos Estados em 
particular. 

A soberania dos Estados está limitada dentro da esphera de acção que 
a Constituição lhes traçou ... 

O Sn. JoAQUThI MURTINHO. - Como a da União tambem. 
O SJ:l. A. AzEREDO. - ... como tambem a da União. 
O SR. Eiuco CoELHo. - Então tambem li- dos municipios. 
O SJ.'1 . A. AzERED(). - A Constituição não falla de soberania dos muni-

cípios; o que diz é que elles são autonomos. 
V. Ex. mesmo disse hontern no seu · discurso que a União tem a sua 

soberania limitada. 
O SR . Enrco CoEr.Ho. - Não apoiado; eu disse· que uma nova· consti-

tuinte náo teria poderes para derogar a carta de 24 de Fevereiro . 
O Sn. A. AzEREDo . - Onde a soberania da Constituinte, que é a do 

povo, si ella propria não tem poder bastante, dentro da Constituição, para 
reformal-a? 

UM Sn. SENADOR. - Não tem poder para refow1al-a? ! 
O Sn. A. AzEREno. - Não o tem em dous pontos . 
A Constituinte não póde reformar, não póde modificar a Constituição, 

quando se tratar do augmento ou da diminmção dos membros da represen-
tação dos Estados nesta Casa do Congresso. 

A Constituinte não póde reformar ou modifical' a Constituição quando 
se tratar de mudar a fórma representativa federativa . 

O SR. SEVERINO VrnIRA. ~Nos turnos constitucionaes. 
O SR . .A. AzEREDQ. - Mas fóra d.os turnos constit"uciouaes não ha 

soberania sinão a do povo .em revolução. Estamos aqui falla,ndo e01 nome 
da Republica, que amanhã póde ser t1·ànsforroada, pelo povo, em monarcbia. 

O SR. CoELHO LISBOA. - Quod Deus apertat, é bom accrescentar. Á 
marcha é esta mesma; V. Ex. tem razão. 
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O SR. A. AzEREDO. - Eu comprehendo que os espiritos conservadores 
não admittam a soberania sinão na União, roas que ella existe nos Estados 
não ha nenhum espírito liberal que não a proclame . e reconheça dentro ·da 
propria Constituição. 

Sr. presidente, o meu intuitõ, occupando a attenção do Senado, era. 
responder ao honrado Senador pelo Estado do Rio, em dous pontos de 
seu discurso de hontem. Mas não quero faltar á consideração que me 
merece o roeu illustre companheiro de coromissão, Senador pelo Estado 
do Espírito Santo, que eroittiu alguns conceitos, com os quaes absoluta-
mente não concordo. 

Em duas palavras, devo dizer a S. Ex. que, jámais podia ter feito 
uma critica pessoal do honrado Senador, isto é, um a; censura a S. Ex. 

Fiz uma critica, Sr. Presidente, ao illustre representante da Nação. Não 
podia jároais pensar em feril-o em seu melindre pessoal, principalmente 
quando se tratava de uma que~tão de direito constitucional, em que nós 
nos achavamos em divergencia em ponto secundario para mim, embora 
possa ser primario para S. Ex. 

S. Ex. não ~ostou que eu o chamasse intervencionista. Quando me 
refiro a intervencionista, quero dizer que o é este ou aquelle membro do 
Congresso Nacional, que deseja fazer a intervenção nos Estados pela menor 
das manifestações praticada,,: nelles. E' a isto que eu chamo intervencionista. 

O SR. MoN1z FREIRE. - E é isto que eu não sou. 
O Su. A. AzEREDo. - Considero intervencionistas aquelles que querem 

a intervenção nos Estados fóra do a1·t. 6. 0 da Constituição Federal. Interven-
cionistas eu chamo os regulamentadores do arl. 6. 0 da Constituição, porque 
certamente procurarão collocar dentro desta lei uma elasticidade tão grande, 
que os poderes federaes possam, a cada passo, intervir neste ou naquelle 
Estado da União. 

E' isto que eu considyro intervencionista, e eu absolutamente, nü.o o sou. 
O homado Senador pelo Espírito Santo, porém, referindo-se ao art. 6.0 

e ás circumstancias que delle decorrem, declarou, com a convicção de seu 
espírito jurídico, que a iniciativa cabe em todos os casos ao Congresso 
Nacional. 

Discordo inteiramentt: de S. Ex. 
A disposição constitl,\cional é clara, e a lei de responsabilidade votada 

pelo Congresso ainda mais clara : a iniciativa pertence ao Poder Executivo. 
Os ns. 1, 3 e 4 da lei estão fóra de duvida. 

A situação creacla pela disposição do art. 6. 0 , no seu n. 3, dá desde 
logo ao Poder Executivo. p direito de intervir nos Estados á reqtúsição elos 
chefes destes, quando em perturbação da ordem. 

O n. I é claro tambem. O Poder Executivo não podia esperar que o 
Congresso Nacional se reµnisse na emergencia de uma invasão. 

O n . 4 refere-se á exeçução das leis federaes. O Presidente da Republica 
não precisa que o Congresso lhe indique o seu dever de intervir, desde que 
a justiça federal reclama fl. sua protecção. 

O SR. Momz FREIRE dá um aparte. 
O SR. A. AzEREDO. - E' exactamente o contrario do que estou demons-

trando. 
A lei de responsabiliqade que podia perfeitamente servir de interpreta-

ções 9;Ue estou fazendo do art. 6. 0 , justifica claramente o meu modo de ver. 
Diz o art. 22 da lei que é crime de responsabilidade do Presidente da 

Republica intervir em negocios peculiares dos Estados. fóra dos casos excep-
tuados no art. 6. 0 da Com,;tituição. Quer isso dizer que, dentro do art. 6°. da 
Constituição, o Presidente da Republica póde intervir , sem estar absoluta-
mente sujeito á lei de responsabilidade. 
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Portanto, nosso desaccôrdo neste ponto é indiscutivel, parecendo que 
tenho razão quando affirmo que a iniciativa da intervenção nos Estados, 
deante do art. 6. 0 , pertence ao Poder Executivo. 

S. J!.x. fallou arnda na federação, demonstrando seu grande federalismo 
e os seus sentimentos liberaes, provados em uma convenção liberal aqui, 
reunida em 1889, quandQ se tratou da federação. . 

Mas, Sr. Presiaente, tratava-se de federação no imperlo, muito differente 
de federação na H.epublica, e esta differença cresce tanto mais quanto é 
sabido que o então chefe do partido liberal coe-itava de fazer a autonomia elas 
províncias, estabelecendo um governo sing·u1ar por eleição dependente do 
Poder Executivo. 

O SR. MoNrz FREIRE. - Tão liberal e tão ampla como a que temos, era 
a federação que .pregavam H.uy Barbosa e outros. 

O SR A. AzEREDO. - Esta icléa ele federação, Sr. Presidente, não é de 
hoje; ella foi sempre disputada pelos mais ardentes liberaes desde os pri-
meiros momentos do Imperio. Já, em 1824, existia essa grande manifes-
tação e dahi por deante, quer os republicanos, quer os liberaes adeantados, 
só vizaram um fim - a federação. 

Sr. Presidente, eu não condemno o federalismo do honrado Senador, por 
considerar S. Ex. atrazado ; condemno apenas o modo por que S. Ex. pr~
tende essa federação ... 

O SR. MoNIZ FREIRE. - Y. Ex. affirmou que eu não sou federalista. 
O SR. A. AzEREDO ... quanto á intervenção nos negocios peculiares ao 

Estado. Ahi é que eu combato o federalismo de S. Ex. e fal-o-hei dentro do 
parecer do honrado Senador, quando conclue pela intervenção no Estado do 
Rio de J anefro. 

Mas, Sr. Presidente, dada a devida resposta ao meu illustre collega de 
commissão, vou referir-me aos dois pontos principaes do discurso do hon-
rado Senador pelo H.io de Janeiro. 

A critica de S. Ex. ao meu parecer, Sr. Presidente, se limitou á apreciação 
de dois periodos dos considerandos que submetti á consideração do Senado 
.e da Commissão de Diplomacia, e elíes são : 

'' A União não póde intervir em qualquer dos Estados da federação 
para restabelecer a sua c:onstituição violada, a não ser nos casos em que 
interessam os principias da Constituição Federal, porque seria exorbitar de 
suas attribuições. Si uma lei federal não fosse cumprida, ou si a nossa 
suprema lei fosse desrespeitada, então sim - o dever da União era claro. 
Mas não se trata disto no Estado do Rio de Janefro: a sua constituição é 
que foi violada; ás autoridades compete a obrigação de restabelecei-a. E 
para nós ella foi violada desde que ·se cogitou de eleição presidencial 
em 1906. " · 

Creio que foram estes os períodos lidos pelo meu illustre amigo. 
O SR. Emco COELHO. - Note V. Ex. que na oritica que fiz, toquei 

ligeiramente nestes periodbs. 
O Sn A. AzEREDO . - E é por esse motivo mesmo que eu quero tarnbem 

ligeiramente justificar o que escrevi no meu parecer. 
Eu entendo, Sr. Presidente, que a violaçáo da Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro tem remedia lá mesmo no proprio Estado. 
Eu entendo, Sr. Presidente, que os princípios constitucionaes estabeleci-

dos no art. 63 da Constituição Federal não foram absolutamente feridos, 
porque a constituição violada no Estado do H.io -cle Janeiro deve ser restabe-
lecida lá e não aquf. 

Si realmente algum dos principias constitucionaes a que se refere o 
o art. 63 tivesse sido violado, eu estaria inteiramente de accôrdo, pela inter· 

'.•t 
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venção federal. Mas tal não se dando, penso que o Poder Federal nada tem 
que ver com o que se passa no Estado do Rio ae Janeiro; eu disse, e foi um 
dos pontos tambem a que se referiu o meu illustre amigo, que o preenchi-
mento da vaga de presidente do Estado não se podia fazer dentro do periodo 
presidencial. S. Ex., procurando demonstrar que a eleição de presidente do 
Esta.do foi uma necessidade, desde que não havia nenhum vice-presidente 
para tomar conta do Governo, para perfazer o anno que faltava. do periodo 
presidencial, disse que a eleição devia ter sido feita para presidente e vice-
presidentes. 

ü SR. ER1co CoELHO. - Para perfazer o período. 
O SR. A. AzEREDO. - E' contra isso que eu me insurjo·. Penso que o 

honrado Senador não tem razão, diante da Constituição do proprio Estado 
do Rio de Janeiro, que diz terminantemente, no seu art. 41, o seguinte: 

" No caso de impedimento ou vaga durante o periodo presidencial, o pre-
sidente será substituido successivamente pelos tres vice-presidentes, classi-
ficados na ordem da votação. " 

O que estou lendo é a constituição antig·a. mas este a.rtig·o está reprodu-
zido na reforma. que, a.penas no seu § 1.0 , em v:ez de dizer : " será suhsti-
tuido na falta dos vice-presidentes, pelo presidente, primeiro e segundo vice-
presidentes da assembléa ,, diz : - que compete ao presidente da Assembléa 
Legislativa e ao presidente do Tribunal Superior assumir o Governo em 
falta dos eleitos pelo povo fluminense "· Mas o art. u5 diz de modo termi-
nante: . 

" No caso de vaga de qualquer cargo electivo se procederá, dentro de 
60 dias, á eleição para preenchei-a, salvo a disposição do art. 41. ,, · 

-A disposição do art. 41 é que não se deve fazer eleição para o preenchi-
mento da vaga de presidente do Estado. 

Parece claro que, d~ante da constituição do Estado, o governo· do Rio 
do Janeiro não podia ~andar proceder a eleição , no segundo domingo de 
Julho de I906, para completar o período presidencial que era de I903 a 1907, 
de accôrdo com a prorogação de mandato feita pela reforma da consti-
tuição . 

O SR. Eruco COELHO. - Prorogação de mandato, não. Alongamento de 
período. 

O SR. A. AzEREDO. - Prorogação de mandato tamhem. 
O SR. MoNiz FREIRE. - Apoiado. 
O SR . . Eruco CoELHo. - Eu provei hontem, á saciedade, que não. 
O SR. A. AzEREDO. - V. Ex. pensa que provou ... 
O SR. ERico CoELiio. - Ah? hem. 
O Sn. A. AzEREDO. - ... mas eu não acceitei a prova de V. Ex. E V. 

Ex. vem agora em meu auxilio e de meu companheiro de commissão quando 
affirma que as camaras municipaes pediram a prorogação do mandato. 

O Sn. Eruco CoELHO. - Não apoiado. Pediram o alongamento do período, 
mas nunca a prorogação do manda.to, porque a faculdade de prorogar o 
mandato importa a faculdade eleger. 

o SR. A. AzEREDO - Cada um de nós no seu ponto de vista tem razão. 
A eleição do. preside:qte, diz o art. 41, não se pode fazer em caso de vaga 

dentro do período presifiencial. E ' taxativo. E si não se podia proceder 
a eleição para o preenchimento da vaga, a eleição, que se fez , é incontesta-
velmente nulla. 

q SR. CoEHO LISBOA. - Apoiado. 
O Sn. MoNIZ FREIRE. - A hypothese é esta, 
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O SR. A. AzEREno. - E' nulla e illegitimo é tambem o governo decor-
rente· da eleição procedida em 1906. 

O SR. COELHO LISBOA. - E nullos todos os seus actos. 
O SR: A. AzEREno. - A meu ver, o que o governo do Estado devia ter 

feito era a successão legal, a transmissão do poder aos designados pela 
Constituição. 

O SR. ERICO CoELno. - Não ha transmissão do poder; ha a detenção 
temporaria do mesmo, na falta do presidente. 

O Sn. A. AzEREDO. - Pois essa detenção temporaria, na phrase do 
honrado Senador, devia se ter dado, exercendo o governo o presidente da 
Assemhléa Legislativa ou o do Tribunal da Relação para mandar proceder 
á eleição dos vice-presidentes. O presidente legal em vez de mandar proce-
derá eleição para presidente e viçe-presidentes, devia ter mandado proceder 
sómente para vice-presidentes. 

Digo isto porque se deu a anomalia do proprio resignatario ter-se visto 
na contingencia de ficar no governo até 1906, para transmittil-o ao 
Sr. Backer, eleito em Julho. 

O Sn. Eruco CoE'Lno. - Não houve tal. O I. 0 vice-presidente conservou 
·o poder, de 15 de Novembro a 31 de Dezembro, data em que terminava o 
triennio do seu mandato. 

O SR. A. AzEREDO. - Perfeitamente ; mas terminado o triennio a 31 de 
dezembro, deveria ter assumido o governo o presidente da Assembléa Legis-
lativa ou o presidente do Tribunal da Relação, isto de accôrdo com o art. n5 
ela Constituição, para mandar proceder á eleição dos vice-presidentes, afim 
de que na ordem da votação fossem occupar o governo para o preenchi-
mento do período presidencial. 

Este é o meu raciocínio, é o meu argumento, é o meu modo de entender 
nesta questão do Estado do Rio . E não é a primeira vez que eu expresso 
este modo de entender, pois que isto mesmo já eu disse pela imptensa o 
armo passado. 

E' minha convicção que o governo do Estado do Rio devia ter sido 
passado ao substituto legal, afim de que este, ele accôrdo com a Constituição, 
dentro do ·prazo de 5o dias, mandasse proceder á eleição para vice-presi-
dentes, preenchendo um .delles o período constitucional. 

Ahi está porque considerei e considero illeg·itimo o governo do Estado 
do Rio ; mas é caso de intervenção federal para repôr as cousas no seu 
lagar? 

Já o disse no meu primeiro discurso e, nas considerações que hoje fiz, 
ainda apresentei a justificação do meu modo de pensar. 

Agora, Sr. Presidente, para terminar este assumpto, devo declarar que 
ainda é da competencia dos poderes do Estado a solução desta questão, e o 
é porque lá existem os apparelhos governamentaes; promptos, preparados : 
é o Poder Legislativo, é o Poder Judiciaria, é o Poder Executivo, e, si arma-
dos desses instrumentos, não puderem concorrer para o restabelecimento da 
ordem legal no Estado do Rio, não compete, de certo, á União fazel-o. 
· Não compete á União, porque não está ferido o regímen federativo. Não 
compete porque, a meus olhos, não está ferido o art. 63 da Constituição. 

O BR. MuNrz FREIRE dá um aparte. 
O SR. A. AzEREno. - Não chego lá, nem é uma questão de theoria sobre 

direito constitucional. ' 
O Sn. SEVERINO Vrnnu. - Si o partido republicano do Estado do Rio 

depuzesse o actual presidente, V. Ex. acha que o Presidente da Republica 
cruza.ria os braços? 
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O SR. A. AzEREDO. - Não sei. Corno hei de responder a V. Ex. si não 
posso penetrar nos sentimentos do Sr. Presidente da Republica? 

O .SR. SEVERINO VIEIRA. - E' o unico meio de que o partido p'óde lançar 
mão, porque j á se esgotaram todos os meios regulares e tanto é assim que 
.até o Poder Legislativo daquelle Estado se dirigiu aQ, Sr. Presidente da 
Republica. 

O Sn. GoMES DE CASTRO. - O Sr. Senador Severino Vieira tem todo 
interesse de conhecer a resposta de V. Ex. 

O SR. A . AzEREno. - Si S. Ex. achar que é caso de sua intervenção, si, 
porventura, houver revolução no Estado é seu dever intervir para manter a 
ordem, de accôrdo com o art. 6. 0 da Constituição . (Trocam· se varios apartes.) 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Perdoe-me : si V. Ex. fosse Presidente da 
Republica interviria neste caso ? 

O Sr. A. AzEREDO . - Como Presidente da Repohlica eu teria o meu 
modo de ver de accôrdo com a Constituição ; mas não sou nem aspiro ser 
Presidente da Republica. (1 rocaín-se varios apartes.) 

Sr. Presidente, eu tive uma grande felicidade -na vida, ter atli11gido ao 
limite das minhas ambições politicas. 

O SR. COELHO LrsBOA. - E' muito honroso para V. Ex. 
O SR. A. AzEREDO. - A honra que tenho de fazer parte desta Casa, é 

tão grande que não desejo mais . 
O SR. SEVERINO VIEIRA. - Não fiz allusão nenhuma. Apenas perguntei, 

de accôrdo com as suas theorias, que faria neste caso. 
O Sn. A. AzEREDO. - De accôrdo com as minhas theorias, é uma cousa, 

de accôrdo com as minhas responsabilidades, é outra. Agiria dentro da 
Constituição. ' 

Affirmo ao honradq> Senador que, si porven:tma, tivesse de tomar 
qualquer deliberação neste sentido, agiria dentro da Constituição. 

O SR. COELHO_ LxsBo,.\.. - A distincção está subtilíssima. 
O SR. A. AzEREDO. - O homado Senador pelo Rio de Janeiro, declarou 

ainda ao concluir a sua bellisima oração, que estava ao lado dos seus 
amigos e que estes mantinham o seu modo de sentir, a respeito das cousas 
de seu Estado. 

Declaro que foi exactamente nos amigos de S. Ex., nos politicos do 
Estado do Rio, que me a:poiei para dar o parecer, ora submettido á consi-
deração do Senado. . 

Foram elles que me qeram razões, antes do rompimento, para escrever 
o meu parecer. 

Eu pensava tambem como o nobre Senador declarou hontem, que os 
politicos do Rio iniaginar!j.m transformar a Assembléa Legislativa em consti-
tuinte, para regularizar o mandato do Sr. Dr. Al fredo Backer, e que fôra o 
illustre detentor do poder nesse Estado, quem recusara, de modo formal, a 
transformação da Assembléa Leg·islativa em assembléa constituinte. 

Eu me valho da ar&"umentação do honrado Senador, para justificar o 
meu pensamento, em relação á prorogação do mandato. 

A Assemhléa Constilqinle, podia reunir-se em igo6, para declarar qt:.e 
o mandato do Sr. Dr. Alfredo Backer devia contar-se de 31 de Dezembro 
desse anno a 3r de Dezembro de 19ro. 

Esse aro-umento vem em meu favor . A prorogação do mandato pela 
Assemhléa Constituinte, lpra bem feita porque 8. Ex. foi um dos que mais 
se bateram deante da decl;i.ração feita hontem, de que se devia transformar 
em constituinte, a Assembléa do E<>tado do Rio de foneiro, quando tratou 
do reconhecimento do poder do Sr. Dr. Alfredo Backer. · 
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O SR. Emco COELHO. - Antes de apurar a~ eleições. 
O Sn. A. AzEnEno . - Tinha que se reunir, e, portanto, podia se manter 

em constituinte, tal como havia feito em 1903. 
O Sn. Emco COELHO. - Antes, antes . 
O SR. A. AzEREDO. - Esse argumento ainda vem em auxilio do voto, 

da maioria da Commissão de Constituição e Diplomacia, eleição para preen-
chimento da sua vaga. 

Outros pontos eu poderia ainda r eferir do discurso do Senador, fazendo 
considerações a respeito da violação da Constituição do Estado . 

O argumento principal, Sr. Presidente, dos que combatem o parecer da 
maioria da Comm1ssão, assim o voto divergente, como os membros do Con-
&'!·esso, os jornalistas que teem tratado do assumpto, pecca pela base. Devo 
ruzer a todos quantos se teem referido a este assumpto, que nenhum delles 
tem razão , porque a violação daquella Constituição, com a violação das 
cons tituições dos diversos Estados, não podem sempre encon trar rem0dio na 
federação, nos poderes publicas federaes, e é claro, Sr. Presidente, que não 
ha aqui, acredito, um só Senador que reconheça que as constituiç·ões de 
muitos Estados teem sido violadas, sem que o Governo Federal, Poder Exe-
cutivo e Poder Legislativo, possa intervir nos Estados para restabelecel-as . 

o Sn. SEVEnINO VrnmA. - Então esse poder não tem cumprido o seu 
~vcr. . . 

O Sn. A. AzEHEDo . - Tem cumprido, Sr. Presidente. Ahi é que está o 
engano do Sr. Senador. Tem cumprido, porque não é da competencin do 
Governo Federal intervir nos Estados, quando as suas constituições são 
violadas. Esse mal encontra ·remedia, encontra correcção no proprio Estado. 

Todos os Estados teem o seu apparelho admiuistrativo organizado, ·de 
accôrdo com a Constituição; todos os Estados teem o seu Poder Legislativo, o 
seu Poder ~xecutivo e o seu Poder Judiciaria, os quaes agem dentro da 
orbita de suas attribúições, independentemente, corrigindo assim os erros, os 
desmandos, a violação das respectivas Constituições. 

E nem foi por outro motivo que o regímen democratico estabeleceu os 
tres poderes, completamente independentes uns dos outros. 

Já dizia Montesquieu. - Si o Poder Legislativo estivesse ligado ao 
Poder Executivo, não poderia haver meios para conter as violações ; si o 

. Poder Legislativo estivesse ligado ao Poder Judiciaria, deliberando :?mbos 
sobre a legislação, sobre a justiça, não haveria garantia, de modo que a 
organização dos tres poderes independentes é o que assegura a justiça, a 
execução das l eis e promove o engrandecimento das nações ... 

O SR. COELHO LrsnoA. - Pela sua harmonia. 
O Sn. A. AzEREDo ... pela sua harmonia. 
Assim, Sr. Presidente, no Governo dos Estados, q_uando é violada a sua 

Constituição, é ao Poder Judiciaria que cumpre exammar .. . 
O Sn. SEVERINO VrnrnA. -- O honrado Senador sempre encontrou um 

meio de intervenção no caso. 
O Sn. A. AzEREDo ... conhecendo si é ou não inconstitucional a lei votada 

pelo Leg·islativo e sanccionada pelo Executivo. 
Quando o Poder Legislativo exorbita de suas attribuições, votando leis 

inconstitucionaes, que alcancem a sancção do Presidente da Republica, 
ainda ha um recurso dentro da Constituição - E' o Poder Judiciaria que 
tem autoridade bastante para, por meio ele suas sentenças, condemnar o 
acto. · 

O SR. LAuno SonnÉ. - Nos Estados não teem tal autoridade, porque 
não teem a garantia de independencia sufficiente. 
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O Su. PIRES FERREIRA. - Nos Estados tem-se reformado constituições 
para se remover um juiz de direita. 

O SR. A. AzEREno. - Nesse caso, havendo leis inconstitucionaes, o 
Supremo Tribunal intervem, sendo de seu dever. E é por essa razão :que a 
Constituição consignou, sendo um de seus principaes .fundamentos, a vita-
liciedade da magistratura. 

Causou hontem um certo riso, sem razão de ser, por parte de alguns 
ilustres Senadores, quando o honrado Senador pelo llio de Janeiro declarou 
que o Supremo Tribunal havia reconhecido que era um dos princípios funda-
mentaes da nossa Constituição a vitaliciedade da magistratura. 

Incontestavelmente o é, e é uma garantia. 
O SR. COELHO LlsBoA. - Essa foi a primeira victoria da Republica. 
O Sn. A. AzEREDo . - E nos Estados essa magistratura é assegurada ; 

póde, portanto, a magistratura agir lá, de modo a garantir aliberdaâ.e indi-
vidual e a lettra da Constituição. 

O SR. LAURO SonnÉ. - Devia ser assim. 
O Sn. SEVERI;\TO VmmA. - Mas não é. 

·O SR. A. AzEIIBno. - Si não é, Sr. Presic;l.ente, e si devia ser assim, de 
quem é a culpa? 

O Su .. Momz FREIRE. - Não é nem póde ser. 
O SR. A. AzEREno. - Onde está o remedia? 
O Sn. COELHO LISBOA. - Essa é que é a questão. 
O SR. A. AzKREno . - Sr. Presidente, não ba absolutamente remedia; 

quando um apparelho perfeitamente organizado, dispondo de todos os ins-
trumentos necessarios para agir, não o faz e se sente fraco diante do cum-
primento do dever, então não é questão de leis, é questão de costumes e 
vamos muito mal toda~ as vezes· que fazemos a comparação do nosso re-
gímen com o dos Estados Unidos da America, sem que os nossos costumes 
e a nossa Federação fo:,>sein semelhantes aos delles. 

Lá, a organização colonial foi feita para os Estados Unidos exacta-
mente forçada pela prei;são da metropole. Elles, quando abandonaram a 
Grã Bretanha e procurllram os Estados Unidos organizando-se em colonias, 
procuraram uma certa independcncia que não podiam ter nas Ilhas Britai1-
nicas, em que as leis eram inteiramente ferrenhas deante de seus sentimen-
tos de liberdade. Foi ppr isso que elles procuraram principalmente os Esta-
dos Unidos, organizando-se em colonias e depois em pequenas cidades, 
fazendo a sua primeira Constituição em 1869. 

Mas, já ahi as suas colonias foram se org·anizando independentemente 
umas elas outras, foram crescendo, engrandecendo, até que o pensamento 
nobilissimo .de Washin15ton. pôde reuuir em uma federação 13 .daquelles Es-
tadoa que vinham se orgaruzando desde o começo do seculo XVll. 

Ha uma dífl'erença J,Duito grande entre os Estados Unidos e o Brazil. Os 
costumes fizeram com CJUe a constituição naquelle grande paiz podesse ser 
uma realidade, pelo respeito que cada um deve á lei. 

O SR. LAURO SonR.É. - Isto justifica os que combatiam a propaganda 
republicana, porcrue nãp estavamos preparados para o regimen. 

O Sa. A. AZEREDO. - Entre nós é exactamente o contrario que acon-
tece, entre nós a educayão é outra, os costumes são diversos, viemos de um 
regímen unitario para 1.].ill. regimen federativo, ao passo que os amedcanos 
passaram do regimen federativo para a federação. 

Ha uma grande differcnça entre o nosso organismo s,0cial e politico e o 
organismo social e político da grande nação Americana. 

Mas, teremos difficµldade para encontrar dentro do nosso regímen o 
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remedio contra a violação das Constituições dos Estados e. da Constituição 
Federal? 

Quantas vezes nós mesmos, Congresso Nacional, não a ferimos? 
Pois todos os dias não delegamos as nossas attribuições ao Executivo, 

attribuições que a Constituição nos conferiu privativamente?! (Trocam-se 
apartes). 

Algum dia já vimos reacção contra o Governo por se apoderar das 
nossas attribuições? Já houve algum presidente que fosse process-a.dq ? 

O muco , contra quem se levantou uma denuncia na Camara, foi, in-
contestavelmente, um dos que maiores serviços prestaram ao paiz. 

O SR. CoELI):o LISBOA. - Apoiado. O unico que respeitava as leis em 
absoluto. 

O SR. GoMEs DE CASTRO. - Quem é? 
O Sn. CoELHO LISBOA. - Floriano Peixoto. 
O SR. GoMES DE CASTRO. - Respeitava as leis?! Pelo amor de Deus! 

(Trocam-se outros apartes). 
O SR. A. AzEitEDo . - Nós não vimos que o Senado tentou insurgir-se 

contra um acto do Governo do Sr. Campos Salles, quando entendeu que 
devia dar aos militares uma meda.lha. contra o dispositivo constitucional? E 
não houve quem fosse levar uma denuncia á Camara. 

No dia seguinte á decretação desse a.cto, submetti á consideração do 
Senado um projecto contendo 32 assignaturas, mas esse projecto morreu 
nas suas commissões. 

Tenho, entretanto, a felicidade de guardal-o commie-o, com as assigna-
turas dos membros desta Casa, que constituíam a ma10ria, 32 Srs. Sena-
dores. 

O SR. PIRES FERilEinA dá um aparte. 
O Sn. A. AzEREDO. - Mas é natural que o Governo passado, ou qual-

quer outra Governo, tivesse feito isto, pois desde que ficou estabelecido 
que se désse medalhas ao exercito, o Governo passado, ou qualquer outro, 
poderia querer clal-as tambem á Guarda Nacional. (Trocam-sewwios apa,..tes.) 

O Sn. PRESIDENTE. - Attenção . Quem está com a palavra é o Sr. Se-
nador Azeredo. . . 

O SR. A. AzEREDO. - Onde devemos buscar remeclio para estes grandes 
males, que fazem parte da nossa indole, dos nossos costumes ? 

Não podemos, não devemos por isto combater as nossas instituições, 
porque encontrariamos remedios, e encontraríamos, dentro da Constituição 
Federal. Ella procura remediar todos os males e si não o faz, é sómente 
porque os homens não querem. 

O Sn. CoELHO LISBOA. - Por ahi V. Ex. vae muito hem. 
O Sn. A. AzmmDo . - O meio que nós ternos niio é de fazer leis para 

modificar os costumes ; é procurarmos, nós mesmos, modificar a nossa in-
dole, o nosso temperamento, a nossa educação civica. Sem isto, absoluta-
mente, não podemos investir contra o a.rbitrio do Poder, portanto não sere-
mos capazes de reagir para manter, integralmente, a Constituição Federal. 

Srs. , emqua.nto não tivermos estes proventos de educação e melhora-
mento de costumes, acceiternos o que possuimos, guardemos as nossas 
instituições, procurando ma.ntel-as e respeital-as, quanto em nós couber e 
tanto quanto realmente pudermos, procurando na. educação do nosso meio, 
o engrandecimento da nossa Patria. 

Não seremos o unico povo que tem queixas de si mesmo, porque ou-
tras nações se lastimam das suas condições de seus meios e da sua.situa-
ção política e :inoral. ' 
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Muito difficil, Sr. Presidente, é procurarmos, como Letourneau imagi-
nou, em sua evolução politica lá, na ilha da Utopia, um governo excepcio-
nal, onde a felicidade fosse geral e o governo fosse omnipotente pela sua 
sabedoria, pela grandeza de seus homens, pela capacidade e patriotismo de 
seus filhos. 

Tenho concluido (Mziito bem; muito bem. O orador é cumprimentado por 
diversos Srs. Senadores.) 

O Sr. Coelho e Campos. - Sr. Presidente. A hora adeantada, o 
Senado já fatigado, não é sem esforço que occupo a tribuna. . 

O Sn. SEVERINO VrnmA. - O espírito do Senado repousa ouvindo a 
V. Ex. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Senhores, taes as opiniões dissonantes, 
encontradas sobre o caso, que se debate, do Estado do Rio de Janeiro, e as 
soluções oppostas a que chegam, partindo aliás de um mesmo dispositivo 
constitucional em que se fundam, que se afigura, na bypothese, a confusão 
das linguas da lenda immemorial de Babel. 

Ao que parece, Sr. Presidente, já ninguem se entende ; collocado cada 
qual no seu ponto de vista, entendendo por seu modo a execução da re-
fórma constitucional do Estado do Rio de Janeiro no tocante ao período 
constitucional do seu governo. 

Não se entendem os poderes do Estado, votando e desvotando questões 
as mesmas, não se entendem os illustres publicistas e jurisconsultos con-
sultados sobre o ponto que se controverte, não se entende a Justiça Fede-
ral, não se entenJ.e a honrada Commissão de Constituição e Diplomacia, 
não se entendem os illustres preopinantes, que me precederam na tri-
buna. 

Por minha parte, diverg·indo de cada um e de todos, tambem tão serei 
entendido ou não me fafei entender. Affirmo, porém, que entro no debate, 
sem qualquer preoccupfição, como Senador e jurista humilissimo, que sou. 

O Sn. SEVERI:-<O VrnIRA. - Muito distincto e competente. 
Sr. COELHO E CAMPOS. - Sr. Presidente. Era de tres annos o periodo 

presidencial do Estado d.o .Rio de Janeiro por sua constituição de 1892. A 
reforma constitucional d.e 18 de setembro de 1903 elevou o periodo a quatro 
annos, inclu.sive o periojlo a iniciar-se em 31 de dezembro de 1903, para o 
qual já havia sido elei",to, reconhecido e proclamado o respectivo presi-
dente. 

Começarei por ler os artigos da reforma em que assenta a questão e 
que dispõem : 

" Art. 13. O prcside:pte exercerá o cargo por quatro rumos não podendo 
ser reeleito nem eleito vice-presidente para o quatriennio seguinte. " 

Disposições Transitorias, art . .2 : 
" O prazo de quatro annos estatuido no art. 13 da presente reforma vi-

gorará para o periodo presidencial que se deve iniciar em 31 de dezembro 
do corrente anno. " 

Evidente, pois, o qu,e alleguei : o prazo em geral elevado a . quatro an-
nos, inclusive aquelle plJ.ra o qual estava já o presidente eleito por tres 
annos . 

Succedeu, entretanto, que antes do quatriennio, no decurso ainda do 
terceiro anuo do período, procedeu-sé á eleição para novo presidente, em-
possado elle no inicio dp quarto anuo do governo, contra o disposto na 
reforma constitucional. 

Não tàrdou que se levantassem duvidas a respeito, entendendo alguns 
que não podia ser eleito novo presidente e entendendo outros que o podia, 
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divergindo quanto ao prazo do seu governo, que para. uns seria de um anno 
e para outros de quatro annos. 

E' de ver, Sr. Presidente, que todos que assim divergentemente opina-
vam, se firmavam no citado art. 2. 0 das disposições transitorias. Mas, si o 
prazo por este artigo era de quatro annos, como a eleição? 

Uma de duas : ou subsiste o citado art. 2. 0 e a eleição é nulla, ou, si é 
. vali_d:i a eleiç~o, ~eja por que tempo for, não subsiste, não vigora esse dis-
positivo constitucional. 

Não ha meio termo. A subsistencia dos dous factos, é que não. lls hm·-
lent d'être ensemble. O dilemmaparece inatacavel. 

Para a honrada Commissão de Constituição e Diplomacia é nulla a 
eleição, o que importa a subsistencia do preceito da reforma. 

Nesse supposto, sendo o prazo do período só destinado ao presidente e 
seus substitutos, pois que pela Constituição do Rio de Janeiro , diversa-
mente do que dispõem a Constituição Federal e as constituições dos demais 
Estados, dada a vaga do presidente não se faz eleição e succede no g·overno 
o seu substituto, não havendo a vaga do presidente e dos substitutos, corno 
a eleição? . 

E' que, como consta do seu decreto de 17 de abril de 1906, o presidente 
de então, tomou-se de escrupulos para exercer o governo no quarto anno, 
- quando tivera o mandn.to popular por tres annos, e expunha-se a ser re-
putado um presidente de facto, illegilimo. Os mesmos escrupulos manifesta-
ram os vice-presidentes, do que fizeram publica declaração. 

Restavam, porém, o presidente da assembléa e o presidente da Relação, 
substitutos tambern, e que nada declararam, e a cada um elos quaes , por 
escala, competia o governo . 

Não obstante, pelo decreto de 17 de abril foi resolvida a nova eleição 
convocada a assembléa do Estado para essa e outras providencias, que ap-
provou; actos inocuos, sem valor jurídico, pois que só por uma outra cons-
tituinte podia dar-se a revos-ação do art. 2 .0 das disposições transitorias. 

Certo é, porém, que a eleição se fez, foi eleito e empossado o novo pre-
sidente, e, quando levantada a questão de sua legitimidade, houve publi-
cistas e jurisconsultos que opinaram pela legitimidade, divergindo sómente 
quanto ao tempo do governo, si por um ou por quatro annos. 

O SR. MoNiz Frrnnm. - A questão foi mal proposta perante os juris-
consultos. 

O Sn. C0Eu10 E CAMPOS. - Eri ouso divergir de opiniões tão autoriza-
das e repito a ·these que em começo estabeleci; ou subsiste o dispositivo 
constitucional. e a eleição é nulla, ou si é válida a eleição é que não sub-
siste, não vigora esse dispositivo Onde está a verdade? 

Senhores. Podia a assemhléa constituinte do Rio de Janeiro augmentar 
o prazo do período ao presidente já eleito por tres annos? 

O SR. Goi\ms E CASTRO. - Não. 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - Podia a assembléa constituinte do Rio de 

.Janeiro prorogar por mais um anno o mandato conferido ao presidente já 
eleito? E' a questão . 

O SR. MoNiz FREIRE. - Esta é a doutrina. 
O SR. CoELHO DE CAMPOS. - Não podia. De accôrdo neste ponto se acha 

o illustTe Senador pelo Rio de Janeiro, segundo comprehendi do seu discurso 
de hontem ; e S. Ex., como eu, entende que o prazo não podia ser augmen-
tado, nem o mandato prorogado. Nas conclusoes é que divergimos. S . Ex. 
assim discorreu para concluir pela necessidade da eleição de um presidente 
por um anno para preencher o prazo do periodo, e que o actual presidente 
só por um anuo podia deter o g·ovemo. Eu não entendo assim. 
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. A Commissã.o de Co;iJ.stituição e Diplomacia sustenta que o prazo e o 
mandato, na hypothese, podiam ser proros-ados pela assembléa consti-
tuinte. Não e não, e folgo de ter em meu ap010 a opinião do illustre Senador 
pelo füo de Janeiro. 

O SR. Momz FREIRE. - Si o argumento por analogia serve, podemos 
encontrar uma analogia na Constituição Federal. O prazo para o Governo 
da União é de quatro annos; entretanto, o do primeiro presidente seria de 
quatro annos menos trez mezes. 

O SR. BAnAT.\.. RrnEmo. - Mas assim o determinou a Constituição taxa-
tivamente. 

O Sn. MoNrz FREIRE. - A assembléa legislativa, como poder compe-
tente podia fazer a mesma cousa. 

O Sn. B;1..RATA RrnEmo. - Mas não fez. 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - Já fiz ver que, pela constituição do Rio de 

Janeiro, o periodo é sómente destinado ao presidente e aos seus substitutos. 
O presidente de então teve o mandato de tres annos. Corno prorogar o 
mandato? Por eleição, é impralicavel, porque não se póde determinar ao 
eleitorado que vote em pessoa determinada, isto é, no presidente a q;ue era 
destinado o novo prazo; não haveria liberdade de escolha, não haveria elei-
ção e, si tal disparate fosse ordenado, o eleitorado poderia bem suffragar 
outro nome, e ficaria frustrado o intuito do legislador constituinte, proro-
gando o prazo e o mandato. 

Será q11e a constituinte, ex-proprio il!arte, com o prazo prorogou o man-
dato? 

Si ao legislador compete determinar o prazo. do governo, ao povo com-
pete delegar o mandato das funcções ; competencias distiuctas e inconfun-
diveis. 

O SR . BARATA Rrnliimo. - Competencia é direito estricto. 
O Sl\. CoELl;lO E CAMPQS. - Pelo parecer da illustrada Commissão, essa 

competencia da çonstit'flinte procede dos seus poderes illimitados. Quaes 
esses poderes illimitados? São os poderes do parlamento inglez, que tudo 
póde fazer, menos fazer de um homem uma mulher ou vice-versa? 

Nos paizes ele com;tituições escriptas, não ha constituintes de poderes 
illimitados. Si entre nó~ houvesse uma constituinte nacional, ella esbarraria 
deante do p·receito que tem por irrevogaveis o regímen federativo e a igual-
dade elos Estados no S~nado. 

As constituintes elos Estados teem sua fronteira no art. 63 da Consti-
tuição Federal, seg·unclo o qual cada Estado reger-se-ha pela constituição e 
leis que adoptar, respeitados os principios sonstitucionaes da União. 

(.luaes são os princfpios constitucionaes da União? Não temos ainda lei 
regulamentar a respeito, nem se tem querido fazel-a. Ainda no anuo pas-
sado não foi julgado objecto ue deliberação, siquer, um projecto do honrado 
Senador pela Bahi,a, ~e bem podia servir de base para a discussão e por 
esta ser esclarecida o opinião, como tanto conviria para não se andar ás 
apalpadelas a proposito ele questões graves que reclaman esse conheci-
mento . 

Nossa Co;istituiçã_o é ainda um diamante bruto - cujas preciosidades 
são em geral ignoradlts, 

E:o.tretanto, os proflseionaes do <;lireito publico, os constitucional,istas 
sabem qua.es os prmciriios constitudo:l.laes da União, e quando duvida haja 
sobre um ou outro po~to, alguufi ha evidentes, claros, entre os quae'5 os 
dous seguintes: pm, a 1emporariedade <;los orgãos dos poderes políticos pro-
priamente taes, outro, a delegação das funcções pelo voto do povo - o 
mandato popular. 
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Não póde, ·em consequencia, uma constituinte estadual conferir a. vitali- . 
ciedade ao presidente, porque feriria um principio constitucional da União. 
Pelo mesmo fundamento, não póde a constituinte conferir o ~·overno a deter-
minada pessoa, não póde dispor, que, findo o prazo do per1odo, continue o 
mesmo presidente no periodo seguinte, não póde augmentar por outro tanto 
tempo, ou por que teinpo for, o prazo do período para o presidente já eleito. 
E não póde, porque, no regímen democratico, o g.overno depende do man-
dato popular . 

Pois é o caso de que se trata . . Eleito o presidente por tres annos, não 
tinha poderes a constituinte para prorogar-lhe o governo por um anno . 

O voto em separado . paraphraseia o mesmo ftmdamento do parecer, 
dizendo - proroe-avel o mandato pela constituinte, por isso que é ficção que 
todos os public1stas sufl'ragam - que o poder delegado consubstancia a 
autoridade do delegante nos limités aa delegação, e que isto se deu no caso 
presente, coherente a constituinte com os intuitos ele reforma. 

Felizmente S. Ex. disse -nos limites de delegação. Pergunto ao honrado 
Senador : qual o objecto da delegação? 

O SR. MoNIZ FREIRE. - Augmentar o perioclo presidencial. · 
O SR. CoELHO E CAMPOS. - Sim, senhor; mas, n,a faculdade q~e tem o 

legislador ele augmentar o prazo, não está comprehendida a ele delegar o 
mandato. Com cert~za, não. . 

O SR. MoNIZ FREIRE. - Delegar o que? 
O SR. CoELHO E CAMPOS. - O mandato. 
O Su. MoNIZ FREIRE. - O mandato é para a prorogação elo periodo. 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Não embrulhemos a questão. Rep1·od,uzo 

a minha these : a faculdade que tem o legislador de préscrever o prazo do 
período não comprehende, não contém a ele delegar o mandato. São funcções 
distinctas, incoufundiveis : uma do legislador, outra do povo. Isto posto, só 
o povo podia prorogar o mandato. 

·O SR. MoNIZ FREIRE. ·- Reconheço o valo!' de todas essas objecções . A 
questão é muito duvidosa. Eu dei a minha opinião. 

O Sn. COELHO E CAMPOS. - Só tenho que louvar a homhridacle com que 
o illustre Senador reconhece a difficulclade da opinião que emittiu. 

O 81~. MONIZ FREIRE. - Eu confesso. 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Ha na Constituição Federal. um caso que 

tem analogia : é que, decretando a eleição do Presidente da Republica pelo 
voto directo do povo, nas disposições transitarias, dispoz que no primeiro 
período fosse o Presidente eleito pelo Congresso. Porque? E' que a. Consti-
tuinte foi convocada para approvar o projecto ele Constituiçào elo Governo 
Provisorio, onde se dispunha elo mesmo modo. O Congresso não se arrog·ou 
essa função, ella lhe foi commettida pelo povo. 

Senhores, i;>ara que a constituinte do Ri.o ele Janeiro pudesse auginentar 
o prazo elo pel'lodo, quando a eleição do presidente estava prestes a fazer-se, 
só um de dous modos : ou o adiamento da eleição para quando feita a 
reforma, ou si do povo delegante ella tivesse expressa autorização para pro-
rogar o prazo e o mandato. 

Si eu fosse o presidente do Estado do Rio ele Janeiro teria adiado a 
eleição presidencial, sob o fundamento de que estava a constituinte convo-
cada para elevar o pe:l'iodo, afim de ser de quatro annos o período a iniciar-se. 

O Sn. A. A.zEREDO. - Q g-overp.o não podia adiar; seria ferir a consti-
tuição. · · 

O SR. COELHO E CAMPOS. - V. Ex. não tem razão. A constituição do Rio 
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de Janeiro diz que a eleição se fará no ultimo aimo do periodo, - a época 
precisa é obra de lei ordina.ria - e a assembléa depois ratificaria o acto. 

O Su. i\fo:-<IZ FREIRE. - V. Ex. está caminhando um pouco para a Com-
missão. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Nenhum destes alvitres foi adoptado ; fez-se 
a. eleição e a constituinte, rew1indo-se, só fez, neste particular, augmentar 
o prazo e o mandato ao presidente eleito. Metteu-se em um becco sem sabida, 
p_orquc e~a imprH;ticavel a proro~aQãO do mandato pela el~ição, .e. inconstilu-
c10nal, s1 conferida pela constitumte. Entretanto, as leis poht1cas retroa-
gindo, poilia a constituinte additar no art. 2. 0 , das disposições transitorias 
que a eleição presidencial ficas se sem eITeito para proceder-se a nova elciçào 
por quatro annos. · 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Mas como a Assembléa não tinha rece-
bido das municipalidades delegação neste sentido, segue-se que a violação 
sempre seria commetti<la. 

O Sn. COELHO E CAMPOS. - Attenda V. Ex. A constitlúnte ampliou o 
período a iniciar-se; o que ele si era impraticavel, como disse, e a providencia 
de fkar sem effeito a eleição, sendo o meio de tornar pratica a ampliação, 
eslava contido na delegação, salvo si esta não cogitava da ampliação <lo 
pcl'iodo a iniciar-se. 

Sem essa providencia, por tanto, não podia ser prorogado o prazo do 
mandato ao presidente já eleito, por impraticavel, e inconstitucional o man-
dato prorogaclo, como tenho demonstrado . (Ha apartes.) 

Li nos annaes da assembléa de Rio de Janeiro a opinião de que a duração 
elo mandato é acto legislativo e não electivo, para, por· tal, suppor-se que a 
constituinte podia prorogar o mandato. E com a lealdade com que discuto 
devo declarar que a mesma opinião ouvi de distin cto jurisconsulto , de que 
de prompto discordeí. 

Que a d m ação do 1 mandato é acto legislativo, não soffre duvida, mas 
que possa por lei ser p11orogado um mandato já conferido é que não é pos-
sível. Não haveria, pelo que se passa entre nós, melhor meio de perpetuar-se 
11rn presidente no governo, iudependente de eleição popular ; era obler de 
assemJ)léas feitas á s-qa imagem e semelhança, que lhe augmentassem o 
prazo, reunindo-se por dous terços em assembléa constituinte, e isto repe-
tindo-se qu(l.Iltas vezes eUe quizesse ; estaria deturpado o regimen democra-
tico pela eliminação do volo popular e implantada de vez essa oligarchia de 
que tanto se falla. 

Seria caso ele intervenção federal para manter a fórma republicana. 
Não, Sr. Presidente, ainda uma vez repito, o art. 2. 0 das disposições 

transitorias da reforma não podia augmentar o prazo do período· a iniciar-se 
e para o qual já estrn·a eleito o presidente. por ser essa ampliação inexe-
quível, - e prorogando o mandato - que é funcção do povo, infringiu um 
principio constitucional . 

O SR. BARATA Rrnrquo. - Apoiado. 
O SR. CoELHO E Ct\ilIPOS. - O illus Lre Senador pelo Rio de Jàneiro feriu 

o ponto da questão qu~ndo assim tambem entendeu, não foi, porém, logico 
nas consequencias. 

O SR. MONIZ FREIRE. - S. Ex. está no mesmo p onto de vista, mas 
diverge quanto ás consequencias. 

O SR. CoELHO E CA.:pIPos. - S. Ex. concluiu pela necessidade da eleição 
de outro presidente par~L preencher o período . Isto não póde ser pela reforma 
que destinou o augmeJ:\tO do prazo ao presidente eleito e pela Constituição 
do Estado, que não perrnitte nova eleição dada a vaga do presidente no 
periodo, e porque não ha periodo presidencial de um anno. 
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A consequencia é outra : é que o art. 2. 0 das disposições transitorias 
fere um principio constitucional da União, é inconstitucional e portanto 
nulla a sua disposição. 

Tudo que levo exposto seria em geral sem resultado, augmentado que 
fosse o prazo e prorogado o mandatq por qualquer tempo. O ex-presidente 
continuaria no governo, si o quizesse, o novo presidente faria o mesmo, como 
tem feito, e tudo correria pela pratica seguida como si nada houvesse. Collo-
cada, porém, a questão no pé em que se acha, assumindo uma gravidade 
realmente intensa e compromettedora da ordem constitucional elo Estado e 
da União, é nosso dever apreciar a questão de alto, á luz dos principios 
constitucionaes e neste terreno enveredal-a. 

E' o que procuro fazer, Sr. Presidente. 
O Sn. MONIZ FREIRE. - V. Ex. está no ponto de vista da fórma consti-

tucional. 
O Sn. BARATA RIBEIRO. - E da seriedade do regímen. 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - Penso que o art. 2. 0 das disposições transi-

torias é inexequivel e inconstitucional. Inexequivel, porque não ha como 
pratical-o pelo voto popular. Inconstitucional, porque prorogando o man-
dato fere um principio constitucional, a deleo-ação pelo povó. 

Ora, Sr. Presidente. a infracção de uma ~ei tem uma de·tres sancções : a 
nullidade, a annulabilidade e a responsabilidade. A responsabilidade, si a 
lei não declara o acto infractor nullo, ou annuliavel. AnnullaveJ, si póde ser 
rectificado. Nullo, si é insana.vel. 

A infracção de um principio constitucional é insanavel. Não seria na 
Inglaterra, onde não ha leis inconstitucionaes; na França, onde os tribunaes 
não se reputam com direito a não applicar uma lei por inconstitucional; mas 
é no direito americano, de onde tira.mos o nosso. 

Refere Bryce que um inglez intelligente, folheando durante dous dias a 
Constituição americana não deparou artigo que tal dispuzesse. E ' que a dou-
trina e a jurisprudencia. resultam do conjuncta e natureza do regímen, 
segundo os commenta.dores americanos. 

A disposição infractora de um principio constitucional da União é intei-
ramente nulla.. Isto pelos principios geraes do direito e pelos seus inter-
pretes em unanimidade. 

Nulla, nullissima é toda a lei que fere a Constituição. E' isto muito 
sabido, mas ahi vão razões desse postula.do juridico. 

Nosso chefe :politico intellectual, Senador Ruy Barbosa, estabelece para 
isto a seguinte h1erarchia nas leis, a saber : a Constituição Federal, as leis 
federaes, a Constituição dos Estados e as leis destes. Dado o antagonismo 
entre a primeira e qualquer das outras, entre a segunda e as duas subse-
quentes ou entre a terceira. e a quarta, a a.n leriorida.de na graduação indica a 
precedencia da autoridade. Uma vez manifestada a collisão, está ípso facto 
resolvida.. 

O Sn. Eruco COELHO. - Dá um aparte. 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - " Todo n.cto do Congresso, diz Kent, o 

grande commentador, todo acto das assembléas do Estados, toda clausula 
das constituições delles que contrariarem a Constituição dos Estados Unidos 
são necessariamente nullos. E' uma verdade obvia e definitiva em nossa 
jurisprudencia constitucional. " 

Marshall, o patriarcha., o grande definidor do direito americano, dizia : 
" Ou havemos de adrnittir que a Constituição annulle qualquer medida 
legislativa, que a contrarie, ou annuir em que a legislatura possa alterar, 
por medidas ordinarias , a Constituição. Entre as duas alternativas não se 
descobre meio termo. E depois de justifical-o, por argumentos - que Henry 

VOL. IV 
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qualifica de irrespondiveis - conclue que a theoria de taes g·overnos deve 
ser que qualquer· acto de les-islatura, offensivo da Constituição, é nullo.- " 

Era esta a mesma doutrma de Hamilton no Federalist, - que Guizot 
disse ser o melhor livro que conhecia, - doutrina de todo inconteste na 
jurisprudencia americana. 

Nullidade é absoluta a que nasce d,a infracçfto- de uma lei de ordem 
publica ou de um principio constitucional. 

O SR. MoNIZ FREIRE. - Nunca puz em duvida. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - Isto posto, não ha como contestar os justos 

escrupulos do ex-presidente do Rio de Janeiro, manifestados no seu decreto, 
de I7 de Abril de Igo6. 

O SR. A. ÂZEREDO. - Rompeu a Constituição. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - Irregular que seja esse decreto, si outro 

meio não houvera, era uma necessidade para normalizar o governo do 
Estado. lnexequivel, inconstitucional o árt. 2. 0 elas disposições transitorias, 
não havia como executai-o , era de todo insubsistente. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Ninguem tem o poder de annullar uni 
acto constitucional. 

O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Mas como executar uma disposição inexe-
quivel, e de mais substancialmente nulla ? 

O SR. ÜLIVEIRA FIGUEIREDO. - Não ha nullidade, não ha poder nenhum 
do paiz competente para o declarar nullo. Nem o proprio Tribunal. , 

O SR. COELHO E CA11IPos. - Confesso, o decreto de I7 de Abril é um acto 
administrativo, irregular. 

O SR. A. AzEREDO. - Não se fez um acto de administração, mas um 
acto eminentemente político. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Não duvido fosse 'o decreto um acto político 
irregular, si quizer toutuoso, mais visando um fim legal. 

O SR .. Emco C0Ep10. - Mas está tirando cousequencias contrarias ás 
suas premissas. 

O Sn. COELHO E CAMPOS. - Póde isto parecer a V. Ex., mas não é. 
O Sn . . Enrco COELHO. - Peço a palavra. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - Procedem os fundamentos adcluziclos nesse 

decreto, com excepção do primeiro, de que discordo, e então como. resolver 
a difficuldade em que se achava o presiaente? 

UMA voz. - Elle rompeu a Constituição do Estado. 
O SR. COELHO E CAMPOS . - Mas como executar um dispositivo inexe-

quivel, inconstitucion;'ll, nullo, que é como si não existisse? 
O Sn. ÜLIVEIRA FIGUEIREDO. - Como não existe um artigo constitu-

cional? 
O Sn. Eruco COELHO. - Dá um aparte. 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - E' um paradoxo dizer nulla uma disposição 

inconstitucional? (Trocam-se apartes). 
O S:a. Eruco COELHO. - V. Ex. está se attribuindo em poder consti-

tuinte do Rio de Janeiro no movimento de revogar a Constituição e refor-
mal-a. 

O SR. COELHO E CAMPos. - Nós, isto é, o Congresso, a quem foi affecta 
a questão, tem competencia para jul~ar da constitucionalidade ou não, do 
dispositivo da reformíl em questão. Si elle se convencer da inconstituciona-
lidade desse art. 2. 0 , de que se tem fallado, e tendo-o como insubsistente, 
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póde deliberar em consequencia sobre o caso s ubmettido á sua decisão. 
(Troccgn-se apartes.) . 

Fossem quaes :fossem os processos adoptados pelo ex-presidente do Rio 
de Janeiro, deante dessa disposição inconstitucional, está na competencia do 
Congresso resolvel-a ou resolver o caso como si tal disposição não existisse. 

E' o meu modo de ver, que apresento, como ponto de discussão. 
Assim discorrendo, insubsistente o art. 2. 0 das disposições transitorias, 

permaneceria o art. 13 da reforma, regulando os periodos seguintes ao qu6 
ia iniciar-se, sendo este regulado pela Constituição de 1892 1 do Estado do 
Rio de Janeiro. Foi como entendeu o ex-presidente : por caminhos invios deu 
c1irto. 

· E' como o caso se me afigura, sob o ponto de vista juridico, em que 0 
colloco, sem 'intenção qualquer menos elevada, e si fosse rnateria de prefe-
rencia, as minhas preferencias não seriam duvidosas . 

o SR. Emco COELHO . - V. Ex. es tá acima de qualquer suspeita. 
O SR. CoELno E CAMPOS. - Nem de facto ha mais interesse partidario 

na questão, desde que a conclusão do parecer da honrada Commissão o 
vota ao pó do archivo : pois que nada resolve, como em geral se tem feito. o SR. Emco COELHO. -- Não importa, porque pó todos nós somos e em 
pó havemos.de reverter. 

O SR. BARATA RIBEIRO . - E do pó viemos. 
. O SR. COELHO . CAMros. - Prefiro tratar a questão pelo lado jurídico a 
resolvel-a de modo illusorió . Custa comprehender-se como o illustre relator 
do parecer reputando tudo illegal no governo do Estado do Rio, illegitimo, 
e somente poder de facto o seu governo, não veja para isto remedio dentro 
da Constituição Fedei-ai. 

VozEs. - Apoiado. 
O Sn. CoELHo E CAMPos. - Póde acaso dar-se facto mais violador da. 

fó1~ma republicana. - que achar-se á testa do governo do Estado um presi-
dente de facto, illegitimo? E si tal não póde deixar de reconhecer o illustrc 
relàtor, illogico foi quando por esse parecer afastou a intervenção federal. 

Não é caso de intervenção federal qualquer illeg·alidade indistincta-
mente, nos Estados : mas si essa illegalidade consiste na illegitirnidade do 
g_overno, é caso de manter a fórma republicana e, portanto, de intervir o 
LToverno Federal. · . 

Si os princi~ios constitucionaes são os esteios do edificio politico da 
Nação - que o üoverno Federal deve a.mpárar, si os Estados desrespeitam 
essp,s princípios, que outro .poder para impor-lhes esse respeito que· o 
Governo da União? · 

Dar como illegitimo o governo e deixar a solução aos poderes do Estado 
- é uma verdadeira illusão ! · 

O parecer da Com1uissão, não faz si.não adaptar-se aos precedentes 
dos nossos governos, que só usaw da intervenção para repor governadores 
bons ou máus que elles sejam. Eu respeito, venero os estadistas que, por 
tal procedem, mas não os applaudo neín admiro l 

Porque na Republica Argeulina se tem abusado da intervenção -'-- não 
é fundamento para não empregal-a nos casos previstos na Constituição.· 
Porque ha juízes que abusam do cargo, não se deve aboHr os .tribunaes ou 
tolher-lhes o exercício. Seriam em tal caso os litígios particulares e os 
conflictos políticos dirimidos pela. violencia e pela força; o que, ~m um 
regímen constitucional, seria simplesmente absurdo. · 

Rossi o diz - e todos os publicista.is confirmam : a intervenção é garantia 
do governo e do povo : do governo, quando injusta.mente . ag·gredido pelo 
povo - do povo si tyra.nizado pelo governo . (Apoiados.) 
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. Comprehende-se que o Dr. Prudente Moraes, em prestig'io ao principio 
da autoridade, abalado pelas derrocadas havidas ao tempo do marechal 
Floriano, mantivesse a todo transe ós governadores. Era uma reacção neces-
saria, até que, normalizada a situação, se executasse a Constituição. 

Mas o que se fez! Veio a politica dos governadores e ainda mais aggra-
vou-se a situação dos Estados. D'isto não avalia quem aqui s.ó conhece o 
que se diz pelos jornaes, é preciso ver de perto o desgoverno, que, em geral, 
vae pelos Estados. (Apoiados.) 

O Sa. COELHO LISBOA. - Na Republica não ha liberdade individual, não 
ha o direito de vida nos Estados. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Sem duvida que Estados autonomos - ha 
uma esphera de sua competencia exclusiva, com a condição, porém, de 
respeitarem os principios constitucionaes da União. Dentro destes limites 
não podem haver intervencionistas e não intervencionistas - sejam todos 
constitucionalistas. A pratica de intervir sómente para manter governadores, 
máus que elles sejam, não é constitucional. 

O SR. CoELHO LISBOA. - A revolução é um direito. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - E' um facto, si bem irreprimivel, necessario. 
Nesta rota não posso acompanhar a theoria da honrada Commissão. 
O SR. ERico COELHO. - Muito bem. 
O SR. BARATA RrnEmo. - Apoiado. 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Se estou em erro, érro com os publicistas 

que compulso, com a Constituição, que defendo. 
O SR. Mumz FnErnE. - Dá um aparte. 
O SR. COELHO E CA.MPOS. - Não subscrevo o voto em separado, não 

pelo principio constitucfonal, mas pelo facto a que o applica. 
O SR. A. AzEREDo. - Dá um aparte. r 
O SR. COELHO E CA,.MPos. - Terminarei oppondo algumas considerações 

a theses, aqui sustentaçlas; como entre outras - que a violação da fórma 
republicana federativa sómente dá-se si instituída uma fórma monarchica. 

Dizia Daniel W ebster : " O que é a fórma republicana? Não precisamos 
remontar a paragens longinquas, nem a eras remotas. Não é a republica 
turbulenta de Athenas consagrando o ostracismo e tomando incompatível o 
patriotismo. Não é a republica militar de Sparta tendo a seus pés um povo 
de llotas. A f'órma republicana do governo dos Estados é a qUe se acha 
consagrada na Constitqição mesma e sob o amparo dos seus princípios e 
prescripções que ella estabelece . " 

Esses princípios são os princípios constitucionaes da União, que pelo 
art. 63 da Constituição os Estados devem respeitar nas constituições e leis 
que a<loptarem. 

Assim entendia o general Mitre e com elle o Sr. Avelaneda, em seu 
caracter official, como ministro, - sustentando que era preciso manter a 
fórma republicana, qm1.ndo violados esses principios constitucionaes, nas 
instituições ou na pratica dellas. Si se fora esperar, dizia elle, para, declar~r 
violada a f'órma republicaria, que se .levante uma monarchia, succederia que 
si o Paraguay, no govepno de Francia ·e Lopez, fizesse parte da Republica 
Argentina, se fundaria com indifferença do governo federal um despotismo 
igual ao de Felippe II, 11em que podesse contel-o, porque o Paraguay conti-
nuou a intitular-se repu:\)lica. 

OS&. A. AzEREDO. - Dá um aparte. 
O SR. CoELHO E CAMPOS. - - Não é sómente violada a fórma republicana 

nas instituições, mas tambem na pratica dellas . . 



- 357 -

Era a doutrma sustentada pelo Dr. J. Manoel Estrada, segundo a qual a 
nação garante não sómente a fórma republicana, si não o exercício regular 
das instituições. Ainda que a fórma se conserYe, dizia elle, si o exercido 
das instituições está interrompido e o povo de uma província privado do 
seu goso, a nação deve fazer effectiva a garantia, que ha prornettido o art. 5. 0 

da Constituição. 
O que cumpre, Sr. Presidente, é definir os princípios consiitucionaes da 

União para resolver as questões , que dependem do seu exacto conhecimento . 
Isto feito, facil seria chegar a accôrdo sobre os casos de intervenção 

federal. 
Sr. Presidente, quando me enuncio sobre as cousas políticas do nosso 

paiz - como tenho feito, não é que eu seja um descrido, um pessimista. 
Não, eu sei que a evolução é obra da cultura e do tempo. Atravessamos 

uma época de duvidas e incertezas. Para peior ou para melhor? E' a questão . 
Em sua obra - O Pacifismo, publicada este anno, diz Emile Faguet -

ás vezes as cores de um quadro são tão confusas e indistinctas, que não se 
sabe si representam a aurora ou o crepusculo. 

O Sn. Enrco COELHO . - E' porque se parecem. 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - Por igual, diz o mesmo escriptor, manifes-

tam-se phenomenos sociaes na vida das nações - que não se póde ajuizar 
si são preludios de decadencia ou de renascença. 

A evolução dos povos tem sido sempre assim : o elemento social e o 
elemento individual nem sempre se desenvolvem na mesma relação. A par 
de nossos defeitos ou males sociaes ha tambem progredimentos visíveis. Si 
existem desfallecimentos notaveis, ha tambem certa animação, certa vida no 
espírito nacional. 

Que será? Crepusculo ou aurora? 
Ahi está o espírito publico a dizel-o vibrante do sentimento nacional. 
A questão dá bandeira, ha dias na Bahia, e ainda hontem nesta Capital 

- é a prova. 
A mocidade, a imprensa, o povo, em torno da bandeira nacional. 
Não é que eu accuse o padre que não commetteu crime previsto nas 

nossas leis, e obedecia a uma lei canonica, a que estava obrigado. Nem tão 
pouco está em causa o eminente cardeal. Este, conheço que, é tão bom catho-
lico, como patriota. 

O Sn. Emco CoELHO. - E' um homem forrado de boas intenções, bom 
chefe de familia, bom guarda nacional. 

O Sn. COELHO E CAMPOS. - O Sr. cardeal não está em causa. 
O Sn. COELHO LrsaoA. - Ainda ha bem pouco nos funeraes do rei 

D. Carlos a bandeira portugueza foi admittida; porque esto. recusa á ban-
deira nacional? 

O Sn. FELIPPE ScHMIDT. - Naturalmente tambem a bandeira brazileira 
foi admittida. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - E ha de sempre sel-o, acredito ; porque no 
territorio nacional não ha logar onde a bandeira brazileira não tenha entrada. 
E ' o symbolo, .o emblema da Patria, e, na hypothese occorrida, o sudario do 
militar. 

Estas manifestações do espirita publico são a flôr de urna esperança. 
Si máu grado as nossas livres instituições - a sua pratica tem sido 

deturpada de modo a poder repetir-se com Racine na sua Athalie, - Como 
em chumbo vil o puro e fino ouro converteu-se? - Quando o facto se gene-
1·alizar de norte a sul e a Nação se convencer de que em realidade não ba a 
liberdade nos Estados - a reacção será inevítavel. 

O Sn. Enrco COELHO. - Contra o padre, contra o arcebispo. 
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O SR. MUN·IZ FREIRE. ~ S. Ex. já não e'stá tratando desta questão . 
O SR. CoELHO E CAMPOS. - Essa reacção se fará violenta talvez e de 

excessos incalculaveis. · · 
Ora é rudimentar e de senso commum que se faça por política o que, 

sem ella, faria a revolução. · 
A boa política impõe o dever l!,OS poderes publicos, ao Governo, princi-

:palmente, da obserV'ancia da Consfüuição e das leis, para que, com a fórma 
federativa subsistam as liberdades publicas, os direitos dos cidadãos. 

Por minha parte é o que ora faço, como membro desta corporação, que 
é parte de um poder publico, estudando a lei e applicando-a, como a 
entendo. (Muito bem ; muito bem:) . 

O Sr. Presidente. - Estando muito adeantada a hora, vou levantar 
a sessão. 

SESSÃO DE 31 DE JULHO 

O Sr. Erico Coelho (*). - Sr. Presidente, ·quer me parecer que o 
Senado já se acha inteirado a respeito dos assumptos largamente debatidos 

sobre a indicação que os Senadores fluminenses 
Discussão formularam: peço venia, entretanto, para usar da 

:palavra por poucos minutos, visto não me ficar bem 
do parecer nº 1 r aos meus companheiros da representação deixar 

e do ~em resposta uns tantos pontos da controversia. 
· Antes de fazel-o, devo, em meu nome e no do 

pr9jecto n.º 25. 12artido político a que tenho a honra de me achar 
· µliado, oppor uma declaração formal ao desmentido 

que um dos jornaes desta Capital (refiro-me ao Correio da Manliã, de hoje) 
publica em relação ao facto qve divulguei, na &ecção de ante-hontem, quando 
respondia ao illustre relator da Commissão. 

Declarei, assim que subia á tribuna, que o empenho que nos movia, a 
nós Senadores pelo Rio de Janeiro, era de salvar o Estado da anarchia em 
que jaz, nós que temos pleiteado até hoje por todas as soluções pacificas e 
por isso viemos pedir ao Senado uma providencia do Governo Federal. 

Além desse proposito, outro motivo nos compellia perante este augusto 
tribunal politico : era o de defender o partido que personificamos nesta Casa 
contra a injuria que lhe fôra irrogada, de que tinhamos escolhido um dos 
nossos companheiros para candidato á presidencia do Estado,. affirmando-
lhe que ia ser eleito pelo prazo de quatro annos sem l?rejuizo da <>rdem 
constitucional, da reforma de 1903, e por conseg·uinte agimos deslealmente 
no dia em que se deu a sisão do partido e se agitou a questão da illegiti-
midade do governo, isto ~' de 3r d.e Dezembro do anno passado ao .presente, 
perturbando o povo do a,ggregado politico. · 

O SR. SEvEnrno VmrnA. -Não era .preciso a que·stão constitucional para 
agitar o povo, bastava a traição. 

O SR. ERico COELHQ. - A digna redacção do Correio da Manhã diz-se 
autorizada a desmentir a declaração feita pelo Senador.fluminense na sessão 
de ante- hontem. 
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Revelei que o u,nico culpado de uão se ter investido em maio de 1906 a 
assem~léa legislativa, convocada extraordinariamente, no papel de Consti-
tuinte, afim de ser revogado o art. 2. º das disposições transitorias da 
reforma, de modo que na futura eleição se pudesse conferir ao presidente do 
Estado o mandato a prazo de quatro annos, sim, o unico culpado de não 
operarem as camaras municipaes um movimento político no sentido foi o 
Sr. Alfredo Backer. · 

Não avoquei o testemunho de ninguem. Disse que não appellava para o 
depoimento das pessoas ao corrente desse facto porque umas eram do meu 
partido e outras do adversario, suspeitas no confirmar ou negar essa circums-
tancia da politica fluminense. 

· Pois bem, o Correio da Manhã no seu numero de hoje publica o seguinte ; 
<< Em diversas confet.encias que naquella épõca o actual presidente elo 

Estado do Rio teve com o Sr. Nilo Peçanha, com este insistiu para que a 
a~sembléa a se convocar, tivesse poderes ele constituinte. A uma das ultiµrn.s 
conferencias em que o Sr. Dr. Backer assim se prommciou, estiveram pre-
sentes o Deputado Federal Themistocles Almeida, o deputado estadual 
Eugenio Pinto e o secretario geral de então, Dr. Porto Sobrinho, que concor-
daram plenamente com o Dr. Backer. " 

Assim o Correio da Manhã não desmentiu o fact.o, ao qual ninguem allu-. 
clira antes de ser revelado por mim, desta tribuna em sessão de ante-
hontem. Nem o Correio da Nlanhã affirma que não tivesse lavrado no seio do 
partido flumigense, antes ela eleição do Sr. Alfredo Backer, desintelligencia 
alB"uma a respeito da questão constitucional, qiie só depois do rompimento 
foi agitada de publico . Diz o Correio da Manhã, que na verdade se cogitou 
de investir a assembléa legislativa, no papel de Constituinte, mas foi do 
Sr. Alfredo Backer a bella lembraça que 'não foi levada a effeito em tempo 
opportuuo, sendo que partiu do Sr . Nilo Peçanha a opposição a essa medida. 
ele ordem constitucional e politica. 

Por conseguinte, a accusação que eu afas tei do meu partido para recahlr 
exclusivamente no Sr. Alfredo Backer vem agora, por intermedio do Correio 
da Jl1anhã, repercurtir no Sr. Nilo Peçanha, por mal dos seus peccados. 

O Senado tem elementos para ajuizar, mas quero referir um episoclio no 
qual figuraram as pessoas citadas pelo Correio da Manhã como scientes do 
facto. 

Depois de uma conferencia, em palacio, durante a qual o Sr. Nilo 
Peçanha e outras pessoas gradas do partido assentaram na resolução de 
que a assembléa legislativa receberia das camaras municipaes uma repre-
sentação nesse sentido, sahiamos . do gabinete do presidente do Estado 
quando entraram os Srs." Themistocles de Almeida e Eugenio Pinto, depu-
tados estaduaes . 

O primeiro é Deputado ao Congresso Federal e o segundo deputado á 
assembléa do Estado, na presente quadra. 

Informados do alvitre politico que se havia concertado em conselho do 
partido, foram pelo Sr. Nilo Peçanha incljmbidos de transmittir a resolução 
ao Sr. Alfredo Backer, que se achava adoentado na sua casa em Nitheroy. 

Tornaram os Srs. Thernistocles de Almeida e Eugenio Pinto ao palacio 
elo governo com a boa nova de que o Sr. Alfredo Backer-, candidato á presi-
clencia do Estado, folgára com a bella resolução tomada pelo Sr. Nilo 
Peçanha em conselho do partido, e tanto que emprazava o presidente do 
Estado e o secretario 15eral para uma conferencia em nalacio no dia seguinte. 

O que occorreu <iurante a noute de um dia para' outro na intimidade ao 
Sr. Alfredo Backer com o grupo de amigos políticos que já se acercavam 
do candidato á presiclencia do Estado, não sei _dizer. 

Mas, caso foi que no dia seguinte o Sr. Alfredo Backer, apresentou-se 
no gabinete do Sr. Nilo Peçanha mudado de feitio e linguagem, quero dizer, 
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contrariando a resolução da vespera, motivo por que o Sr. Nilo Peçanha 
expediu o decreto de 17 de Abril de 1906, que o Senado conhece; pois foi o 
primeiro acto da serie dos erros, dos quaes a ordem constitucional do 
Estado se resente. 

Referindo o facto, não invoquei testemunho de pessoa alguma. Olfereci 
ao Senado, em penhor da verdade, a inteireza da minha vida cívica, e :fiquei 
ante-hontem muito honrado, ouvi apartes em louvores da minha pessoa no 
acceitarem os Srs Senadores só a minha palavra de cavalheiro. 

O Sn:. SEVERIANO VmIRA. - Era justiça. 
O SR. Eruco CoELHO. - Hontem, emquanto discorria o honrado repre-

sentante por Sergipe, o meu amigo, correligionario e quasi parente, 
Sr. Coelho e Campos, um momento houve em que S. Ex:. se viu muito con-
trariado por apartes. Houve confusão· entre o orador e. o auditoria, e eu 
intervim dizendo : " façam silencio, o orador está armando uma demons-
tração por absurdo ; deixem-no concluir de animo sereno ". 

Depois, confesso, não prestei a devida attenção a S. Ex., distrahido por 
amigos para outros assumptos. · 

Hoje, o meu natural acanhamento sobe de ponto para criticar o discurso 
de S. Ex., porque me pesa atacar ao orador de hontem, á vista do extracto 
que o Diario do Congresso deu a publicidade. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Sim, tem muita cousa diversa do que eu 
disse. 

O SR. Eruco CoELHo. - O orador começou lastimando que, a proposito 
do caso do Estado· do Rio, tenha havido confusão de línguas; uma Babel 
neste recinto. Realmente o honrado Senador empregou confusamente voca-
bulos que teem expressões preciosa.s, assim por exemplo : prorogação de 
mandato de par com alongamento de período. 

Formulou S. Ex. de começo o seguinte dilema: " ou o art. 2.º já citado, 
é válido e a eleição ta1µbem o é, ou não é valido e neste caso a eleição é 
nulla ». 

Depois de formula11 esse dilema, S. Ex. incorre em uma petição de prin-
cipio, de sustentar que p. eleição foi nulla, isto é, que a assembléa legislativa 
ordinaria, investida do papel de constituinte na fórma da constituição 
de 9 de Abril, não podia ter alongado o período de tres para quatro armos, 
não só porque os principios constitucionaes da União a isto se oppunham, 
como tambem porque a assembléa não tinha mandato das camaras muni-
cipaes para tal fim. 

Para destruir o argumento de S. Ex., o seu paralellogismo, para não 
dizer sophisma, basta-me dizer que a assembléa legislativa teve das camaras 
municipaes o mandato para esse mister. 

J:.. .Asseml;>léa Le~isfativa, em 19~3, recebeu representações de 40 Camar3;S 
· Muruc1paes ; mcumbm a sua comm1ssão permanente de guarda da Consti-
tuição e das leis, de verificar si essas representações estavam de accôrdo, 
pelo menos, como os dqus terços das 48 Gamaras Municipaes existentes. 

Pois bem, Sr. Presidente, a referida commissão achou 38 Gamaras de 
accôrdo no seguinte ponto : 

" A alteração dos p.razos dos mandatos dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo, por haver a experiencia demonstrado serem os mesmos muito limi-
tados. " . q ~Ilustre Senador por Ser~ipe. demor~u-s~ Em rep~tir essa petição de 
prmc1p10, que a Assembléa Leg1slat1va ordmar1a, não tinha mandato para 
alongar o período de governo, razão por que era nulla a sua obra, arts. 13 
da Reforma e 2. 0 das re;;;pectivas disposições transitorias ; um que dilatava 
o prazo do mandato, o outro qb.e ordenava a successão dos periodos de 
governo. 
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Uma cousa é prazo de mandato, outra cousa é periodo de governo. 
Tenho vexame de estudar da tribuna a significação de um e de outro 

vocalmlo ;_ mas quando ~e faz a confusão de assumptos co;isti~ucionaes, 
quando nao se sabe que linguagem usar nesta Casa, quando Já mnguem se 
entende, não ha remedia sinão recorrer aos mestres da lingua portugueza, 
para explicar que uma cousa é prazo, medida de tempo facultativo, que é 
dado ao mandataria do povo, com a faculdade de esgotar o prazo ou desistir 
do mandato a todo tempo, e outra qousa é periodo, medida de tempo obri-
gatorio, que se renova, periodicamente, no decurso do tempo, ao passo que 
o eleitoraao desempenha a sua funcção periodica. 

Devo explicar o qualificativo que tornei a liberdade de dar ao ilustre 
Senador por Sergipe, como meu correliofonario. . 

Gaba-se S. Ex. de ser conservador de escola, hoje conservador na Repu-
blica; pois eu tambem sou conservador na Republica, mas de outra escola. 

Ambos somos conservadores na Republica, com uµia differença entre o 
conservatorismo de S. Ex. e o meu: S. Ex . .põe a lei por b aixo ela autoridade; 

·eu, porém, colloco a autoridade debaixo da lei. 
O honrado Senador por Sergipe é conservador autoritario ; eu sou con-

servador legalista; a differença é essa. 
Hontem e ante-hontem, durante o debate sobre o caso do Rio, por varias 

vezes os oradores se interpellaram : Que faria V. Ex. si fosse o Presidente 
da Republica ? E dahi como V . Ex. procederia? 

Pela doutrina do honrado Senador, meu correligionario, S . Ex. se sobre-
poria á Constituição e ás leis, porque S. Ex. colloca a autoridade acima da 
lei_ e, portanto, acima da Constituição, que é a lei das leis. 

O SR. COELHO E CAMPOS. - V. Ex. faz-me injustiça. Nada colloco acima 
da lei. 

O Su. ERrco CoELHO. - Aproposito de presidentes que observam a lei 
e de presidentes que a iufrin&em, f'allou-se no nome de F loriano Peixoto, 
não para elogial-o como Presiuente observador da Constituição e das leis , 
mas em sentido desf'avoravel. . 

O SR. COELHO E CAMPOS. - Eu fallei em Floriano ? 
o Sa. Eruco COELHO. - Não me refiro daqui por diante a V. Ex., nem 

ao seu discurso. 
O ilustre Senador pelo Maranhão, o venerando Sr. Gomes de Castro, 

perguntou ao honrado Senador pela Parahyba qual f'ôra o Presidente que 
respeitara as leis. . 

O Sr. Coelho Lisboa respondeu-lhe que fôra Floriano Peixoto. E o 
Sr. Gomes de Castro retorquiu : " Respeitava as leis? Pelo amor de Deus! " 

O SR. COELHO LrsnoA. - E eu accrescentei : Respeitava os julgados elos 
tribunaes, habeas-col'pus, etc. 

O SR. Enrco COELHO. - Aproveito a occasião para repetir o que disse 
uma vez quando era deputado ao Congl'esso . 

Esse soldado glorioso que se chamou Floriano Peixoto, como Presidente 
da Republica, era um respeitador da Constituição a ponto de, não tendo 
onde recolher os criminosos políticos, por occasião da revolta de Setembro, 
na falta de navios de guerra, que lhes pudesse assignalar por menagem, 
sendo as fortalezas diariamente alvejadas pela esquadra revoltosa, não 
querendo expol-os ás balas inimigas, baixou um decreto em virtude do qual 
transfigurava uma ala da Casa de Detenção em prisão destinada exclusiva-
mente aos criminosos políticos, onde mandou g·uardar, entre outras pessoas 
graduadas, um dos seus ex-ministros. · 

Pois bem, o successor desse soldado era um cultor das sciencas juri-
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dicas, o Sr. Prudente de Moraes, e quando se deu o crime de 5 de Novembro 
não hesitou em deportar para Fernando de Noronha Deputados e Senadores ... 

O SR. CoELHO- LISBOA. - Presos, não -em estado de sitio, mas em pleno 
vigor da Constituição. . · 

O SR. ERtco CoELHO. - Detentos políticos em Ferrando de Noronha! 
O clima inhospito, o presidio dos malfeitores de toda a especie ! 

Ha poucos dias o Jornal do Commercio transcreveu em muito bom por-
tuguez uma interview que o futuro presidente da Republica Norte Americana, 
vVilliam Taft, concedeu ao Morning- Post, cm 24 do mez passado . 

O Senado vae saber como esse géneral entende o papel de Presidente 
da Republica. 

O SR. A. AzEREDO. - "\i\Tilliam Taft não é militar, é civil, é advogado. 
O SR. ERrco CoELHO. - Advogado. Ainda bem. O homem não será 

coronel da Guarda Nacional? 
Militar ou civil, vou ler as declarações de vVillliam Taft que vae ser 

elevado á presidencia da Republica e assumirá o commando das forças de 
terra e mar, como superior hierarchico de todas as forças. 

Vou ler alguns trechos : 
" O presidente deve estar sempre moralmente em contacto com o povo, 

associando-se com elle pessoalmente, tanto quanto for compatível com a sua 
posição . Tendo, como todos, as suas fraquezas, elle (presidente) precis·a de 
p edir ao povo indulgencia para seus erros. Quando este (o povo) perder a fé 
na sinceridade e rectidão ele seus intuitos a sua tarefa se tornará penosa. n 

Adiante, vamos ver que exemplos vVilliam Taft vae procurar, que 
modelos de presidentes de l{epuhlica tem escolhido : 

. " ~ashin~ton, pod~rá ensinar-ll~ e a no])rezn.,_ a fortaleza de caract~r e~ 
rect1dao_. A vida e os discurs·os de Lincoln, deverao ser a sua fonte de msp1-
ração, quando elle for inco~prehendido e tiver de dizer a si mesmo : paciencia 
e coragem. Depois de Lincpln a tarefa de ser um bom presidente tornou-_se 
mais facil. Lincoln serve df) padrão». · 

" Coube a Roosevelt puovar como o povo responde ao appello de um chefe 
forte e sincero, quando chega o momento das grandes reformas. A política 
que Roosevelt inaugurou, cleYe ser continuada e desenvolvida : 

E' uma politica justa; ~ a política do povo." 
Que bella politica ! A política justa ! A política do povo ! 
"Nesse momento, um fresidente tem diante- de si, claramente definida, 

a obra que lhe cumpre fazer. O cumprhnenLo da lei, tanto contra os que es-
tão altamente collocados, como contra os que estão embaixo ; tanto contra. 
o forte, como contra o fracp, deve ser o seu primeiro pensamento. O maior 
peri<ro que temos a enfrentar no nosso paiz ... " 

~alfa do paiz clelle, Sr. Presidente: ... .. é o que provém do relaxamento 
na execução da lei e do favoritismo.,, 

Vou concluir. Penso - parodiando a phrase de "\i\Tilliam Taft - que 
depois de Floriano Peixoto1 não ha nada mais facil do que ser Presidente da 
Republica. (i1foito bem; muito bem.) 

O Sr. Coelho e Can;tpos . - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente. - Lembro ao honrado Senador que S. Ex. não 
póde fallar mais. 

O SR. CoELHo E C.uIPQS . - E' ápenas para um·a explicação pessoal. 

O Sr. Presidente. - Tem a palavra o honrado Senador. 
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O Sr. Coelho e Campos. - Diz que ouviu o honrado Senador pelo 
Estado do Rio de Janeiro, que acaba de occupar a tribuna, com o respeito, 
a que está habituado a tributar a S. Ex. 

O SR. Eruco CoELHO. - Agradecido. 
O SR. COELHO E CAMPOS. - Parece-lhe que S. Ex. quer divorciar-se 

dessa nossa afinidade politica, considerando-se conservador e o orador, 
simples autoritario. 

Não, é conservador como o honrado Senador. 
Espirita doei!, complacente, condescendente, mas firme nos seus con-

ceitos, colloca acima de tudo a lei. 
Não podendo alongar se no débate sobre cada um d.os pontos , dirá 

poucas palavras. 
Quando iniciou hontem o seu discurso , disse muito simplesmente que ia 

externar as suas objecções, para ver resolvidas as difficuldades, que se 
levantavam no seu espirita, aproposito do caso do Rio de Janeiro. 

Chegou ao seguinte conceito: ou a disposição transiloria do art. 2. 0 é 
valida e as eleições nullas, ou a eleição é valida e o decreto não subsiste. 

Como a Commissão de Constituição collocou-se nesse ponto de vista, o 
orador foi tirando as consequencias do principio enunciado pela Commissão. 

O SR. A. AzEREDO. - Mantendo a Constituição. 
O SR. CoELUO E CA.t-vIPos. - Dahl é que vem a confusão. Entendeu o 

honrado Senador pelo Rio de Janeiro que o orador laborou em um erro, por 
ter estabelecido primeiro uma cousequencia e depois emittido outra. 

Fallava em nome do principio estabelecido pela Commissão, de que 
sendo subsistente a disposição transitoria da reforma constituc~onal, era 
nulla a eleição, e então o orador deduziu as consequencias. 

Podia a Assembléa do Estado do H.io de Janeiro au~mentar o periodo 
presidencial, a iniciar-se em 31 de Dezembro de 1903? Podla por um decreto 
proro~ar um mandato, confiado áquelle presidente eleito por tres aru1os, 
quanao tinha mais um anno a ;greencher ? · 

Parece-lhe que o honrado Senador, quando discutia antehontem, disse 
que a Assembléa Constituinte não podia prorogar o período ... 

O SR. Emco CoELHO. - Não senhor; não podia prorogar o mandato. 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Diz que é a mesma cousa. 
O Sn. Emco COELHO. - Não, senhor; nunca empreguei aqui uma · 

expressão por outra. 
O Sn. COELHO E CA.t'1POS. - Tambem não é capaz de empregar aqui 

uma expressão por outra - prazo por período, etc. 
o Sn. Emco COELHO. - Eu nunca confundi as duas expressões. Isso é 

uma questão de teclmologia. · 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - Tambem conheço a teclmologia. O que pódc 

é ter comprehendido mal o discurso de S. Ex. Comprehendeu o orador que 
S. Ex. tinha dito que a Assemblea não podia alongar o período; o orador 
disse por isso, em aparte, que S. Ex. tinha tocado no coração da questão. 

O Sn. ER1co CoELHO. - Eu notei esta circumstancia, V. Ex. me aparteou 
favoravelmente e depois tirou conclusões contrarias. 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Não é de admirar. Poderá não ter habili-
tação, mas não commette infantilidades. 

Dizia que não se podia augmentar o periodo, não se podia prorogar o 
mandato porque isso era impraticavel. Quem elegeria? O povo? Mandar-se-
hia o povo votar em p essoa determinada? Então não seria eleição, porque 
não haveria liberdade de escolha. Prorogar o mandato por um decreto seu? 
Não, porque não havia competencia para isso. 
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Logo é uma lei inexequivel. 
O honrado Senador aparteou o orador dizendo que não se podia alongar 

o mandato do que já estava eleito, mas que se devia eleger outro para com-
pletar o prazo com o anno que faltava. Então o mandato não podia ser dado 
lí.quelle nrn.s podia ser dado a outro . 

O Sa. Eruco CoELHO. - Está V. Ex. laborando na mesma confusão - a 
de mandato com periodo. 

O Sa. CoELIIO E CAMPOS. - Não é exacto. Pôde a Assembléa Consti-
tuinte, por um decreto seu prorogar o mandato? Não. Nisso esteve e está 
de accôrdo com o honrado Senador. Mas a consequencia era esta. Estava 
ferido o principio constitucional e a disposição do art. 2 . 0 das transitorias 
era nulla. Por isso o orador fez citações diversas que não precisava fazer, 
porque o ponto era claro. 

Deanle disto o orador disse : Que fez n ex-presidente? Entendeu como 
inexistente a disposição do art. 2. 0 das transitorias e pracedeu a· nova eleição. 

O Sa. Emco CoELHO. - V. Ex. está louvando uma autoridade que se 
collocou não por baixo da Constituição mas por cima. 

O Sa. COELHO E CAMPOS. - E quem o conhece e sabe os seus processos 
bem vê que no caso do presidente do Estado do Rio de Janeiro o orador 
convocaria uma nova Constituinte para revogar o art. 2. 0 das disposições 
transitorías. la hontem dizer isto, mas passou-lhe, confessa-o. O presidente, 
porém, não convocou a Constittúnte e dictatorialmente entendeu fazer a 
eleição para o seguinte período de quatro annos. 

Confessa que foi um meio tortuoso, mas quid inde ? Que fazer? 
Leu, não se lembra em que autor, a memoria já lhe vae faltando, que os 

estadistas teem deante de si, muitas vezes, um estorvo em uma lei, quando 
ha uma necessidade publica urgente. E nesse caso se elle não tiver a coragem 
de fazer o acto necessari~, não é um estadista. 

O Sa. Earco CoELno. - Isso é a doutrina do " golpe de es tado " ; isso é 
o caveant, consules ne qui(li detrimenti copiat respublica. 

O Sa. COELHO E CA11rnos. - O orador, repete, convocaria a constituinte, 
mas o presidente não o fez e a eleiçáo foi feita. · 

Vem o facto ao nosso conhecimento, e nós que somos autoridades com-
petentes para .conhecer delle, verificamos que é m,\lla a disposição do art. 2. 0 , 

das transitarias. 
O Sa. Enrco COELHO. - E' nulla pelo golpe de Estado. 
O Sa. COELHO E CAMPOS. - ·E' uma disposição morta, completamente 

morta. 
O Sn. ÜLIVEIRA Frnu:i;iIREno. - Mo-rta não. 
O Sn. Earco CoELHQ. - Morta, sim; e quem a matou foi o honrado 

Senador. · 
O Sa. COELHO E CA.MROS. - Nós somos competentes para conhecer do 

caso, e, examinando-o, verificamos que o art. 2. 0 das disposições transi-
tarias, ferindo um principio constitucional é nullo; roas como coruprehen-
demos tambem que o presidente de então, andando por linhas tortuosas 
visava um ílm util, por amor desse fito, o de acertar, não o . mencionamos. 

O Sa. Earco CoELHO. - O proverbio popular diz que Dells escre,,e 
direito por linhas tortas. Agora o presidente do Estado não sabia. 

O Sn. COELHO E CAMPOS. - Um illustre ex-Presidente da Republica 
Norte Amei'icana, vetandp uma lei do Congresso relativa a bancos nas 
razões do seu vt!to declarou que entendia e interpretava a Constituição ~ seu 
modo, e não de accôrdo com a opinião de outrem. 
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O SR. ÜLIVEIRA FIGUEIREDO. - Mas não a, revogava. 
O SR. Emco CoELHo. - Ahl é completamente arrazada. 
O SR. COELHO E CAlllPOS. - Si não fosse feita a nova eleição, em que 

condições estava o Rio de Janeiro, uma vez que o periodo não podia ser 
augmentado ? 

O Sn. Emco CoELHO. - Cahia nas mãos do Presidente da Assembléa 
ou do Presidente do Ti'ibunal, segundo V. Ex. hontem disse. 

O Sn. CoELHO E CAMPos. - Diz que estaxa argumentando com a hypo-
these da Commissão. 

Nada mais terri que accrescentar á questão. Expoz o seu modo de ver 
sinceramente. 

Terá que votar pela conclusão do parecer da honrada Commissão, 
excepto na parte em que commette a solução que tenha de ser dada aos 
poderes publicas do Estado. 

O Sn. ER1co COELHO. - V. Ex. faz uma restricção mental á conclusão 
do parecer. 

O Sn. COELHO E CAMPOS. - Não; faz uma declaração de voto. (J'rluito 
bem; muito bem.) 

O Sr. Barata Ribeiro . - Sr. Presidente, estava o assumpto perfei-
tamente esclarecido, e não sei que possa alguem trazer-Il1e argumentos que 
já não tenham sido adduzidos . Entretanto, chegando da doutrinação que 
recebi do Senado a conclusões differentes das a que chegaram o Sr. relator 
do parecer e o digno autor do voto em separado e, mais ainda, os Senadorei; 
que se occuparam do assumpto, formulei as minhas opiniões na emenda 
que mando á conclusão do parecer. 

Peço a V. Ex. que a ponha em discussão e sujeite á votação. 
E' lida, approvada e posta conjunctamente em discussão a seguinte 

emenda substitutiva das conclusões do parecer e do voto em separado. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. unico. - O Presidente da B.epublica, considerando como inconsti-

tucional, que é, nos termos do art. I3 da Constituição do Rio de Janeiro, o 

Emenda 
substitutiva. 

Poder Executivo elo mesmo Estado , e para restabe-
lecer o imperio do principio republicano, elemento 
fundamental ela federação brazileira, intervirá no 
mesmo Estado para, cassando os poderes illegitimos 
dos a.ctuaes representantes daquelle poder, e inves-

tindo-se delles, mandar proceder á nova eleição .para o periodo governa-
mental que, após ella, e seguindo os seus tramites constitucionacs, termi-
nará a 31 de Dezembro de 1gu, tomando todas a medidas para garantir ao 
eleitorado o pleno gozo e liberdade do direito do voto. 

Sala das se'ssões, 31 de Julho de 1908. - C. Barata Ribeil'o . 

Encerramento 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a 

discussão. 

da discussão. O Sr. Severino Vieira (pelaordem). - Sr. Pre-
sidente, pedi a palavra para apresentará Mesa um 
requerimento. 

Pelo modo por que foi recebida a preliminar que apresentei, vejo <{Ue 
ella incorre no mesmo escolho que procurei evitar, pela impugnação feita 
a el!a, e que a v~tação que sobre a mesma recahla pód.e não ter a signifl-
caçao que 111e qmz dar. 
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Por isso, re~eiro a V. Ex. que consulte a Casa si consente na retirada 

da minha prelimmar. 
Consultado, o Senado consente na retirada. 

O Sr: Severino Vieira (pela ordem). - Requeiro a V. Ex., Sr. Pre-
sidente, que consulte o Senado sobre si concede preferencia para a votação 
do voto em separado e ainda qu e a votação sobre o requerimento de prefe-
rencia seja nominal. 

O SR. A. AzEREDo. - Deve ser o contrario : o Senado deve decidir pri-
meiramente sobre a preferencia, em vo tação symbolica, porque, negada 
esta, estaria prejudicada a votação nominal do voto em separado. 

O Sr. Presidente. - O hourà.do Senador requer votação nominal 
para o seu requerimento de preferencia ou para o voto em separado, uma 
vez concedida esta. 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Para o requerimento de preferencia. 

O Sr. Presj.clente. - O Sr. Senador Severino Vieira requer votação 
nominal J:iara a preferencia. Os senhores que approvam, queiram se levantar. 
(Pausa.) Foi rejeitado. 

Agora vou submetter á votação o requerimento de preferencia do 
Sr. Senador Severino Vieira. 

Os Senhores que ~pprova_m, queiram se ~evantar. (Pausa.) Foi r~je~tado. 
Vae se proceder a votaç·ao das conclusoes elo parecer da roru.orm da 

·Commissão. 

O Sr. A . Azereélo (pela ordem). - Peço a V. Ex. que consulte o 
Senado si consente que a votação seja nominal. 

• 1 

· O Sr. Coelho e Campos (pela ordem). - Segundo o meu modo de 
entel).der a questão, Sr. Rresidente, eu só posso votar o parecer, com a elimi-
nação da parte final. Eu pediria por isso a V. Ex . que dividisse as conclusões 
em duas partes, uma que concerne ao Governo Federal é a outra, que deixa 
aos poderes estaduaes a solução do caso. 

O Sn. FELICIANO PENNA. - Não se pódc votar " considerandos "; a 
Yotação é das conclusÕe$. . 

O S r. Presidente. - A Mesa vae subroettet· á votação as conclusões 
do parecer da maioria d!j. Commissão. Não póde dividir estas conclusões em 
duas pru.·tes senão por decisão do Senado. 

O Sn. COELHO E CAMPOS. - Eu voto pelas conclusões, excepto na parte 
que commettc aos poderes es taduaes a solução do caso. 

O Sr. Francisco Glycerio (pela ordem). - Sr. Presidente, o honrado 
Senador por Sergipe tellJ: toda razão. A conclusão do parecer da maioria da 
Commissão compoe-se çle duas partes. Em uma a conclusão declara que 
não é caso de intervençãP. federal, em outro diz que qualquer providencia a 
ser dada é da competencia dos poderes estaduaes. 

Podemus dizer que n;lo é caso de intervenção federal, mas não podemos 
insinuar ao Estado que (i caso de remedio estadual. 

O Sr. Presidente. - Vou ler ao Senado .a conclusão do parecer da 
~ maioria da Commissão : . · · 

u A Commissão de Constituição" e Diplomacia é de parecer que não ha 
nenhuma medida de governo a propor ao Senado por não ser caso de inter-
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venção dos poderes federaes, .competindo aos poderes do Estado dar reme: 
dio ao caso . ,, . 

De m:odo que a Mesa, de accordo com o Regimento vae submetter a 
votos a conclusão como se acha no parecer da maioria do Commissão, salvo 
si o Sena.do rasolver o contrario. 

O SR. COELHO E CAMPOS (pela ordem). - Sr. Presidente, eu acceito as 
observações que V. Ex. acaba de fazer. Creio que o Sena.elo vae votar a con-
clusão do parecer, mas V. Ex. sabe como eu penso e peço a V. Ex. ·o seu 
conselho, afim de que, bem orientado, eu saiba como deva votar. 

O Sn. PRESIDENTE. - A mesa vai submetter a votos , englobada.mente a 
conclusão do parecer. · 

Si V. Ex. tem alguma deliberação a tomar ... 
O Sn. COELHO E CAMPOS. - Eu desejava explicar que sou contra as pala-

vras frnaes da conclusão do parecer. 
O SR. A. AzmlEno. - V. Ex. vota pela intervenção da União. 
O Sn. F. GLYCERIO. - V. Ex. quer a divisão. 
O SR. COELHO E C.<llliPOS. - Sim, senhor; eu desejo a divisão . 

. O Sn. PRESIDEN'l.'E. - V. Ex. terá a precisa bondade de attender. 
O SR. lYIETELLO. - E' do regimento diviçlir a questão. 
O Sr. Presidente. - Vou suhmetter a votos o requerimento do hon-

rado Senador pelo Estado de Sergipe. 
S. Ex. requer que a conclusão do parecer da maioria da Commissão seja 

dividida em duas partes. A primeira ;E!arte diz : 
" Em conclusão : a Commissão de Constituição e Diplomacia é de parecer 

que não ha nenhuma medida -de governo a propôr ao Senado, por não ser 
caso de intervenção dos poderes federaes. " A segunda parte diz : 

" Competindo aos poderes do Estado dar remedia ao caso. 11 

Os Senhores que ap13rova.m o requerimento do homado Senador por Ser-
gipe queiram se levantar (Pazisa) . Foi rejeitado. 

O Sr. Presidente. - Vou submetter a votos o requerimento apresen-
tado pelo Sr. Sen.ador Azeredo, para que ·seja nominal a vo.tação da conclu-
são do parecer da Commissão de Constituição . 

Os Senhores que approvam ql.ieiram se levantar. (Pausa). Foi approvado. 
O Sr. F. Glycerio. - Peço a palavra. 
O Sr. Presiclentc. - Tem a palavra o nob1·e Senador. 
O SR. F. GLYCERIO . - Sr. Presidente, por mim e por meu companheiro de 

representação, declaro que voto simplesmente pela conclusílO elo parecer da 
maioria da Comroissão, sem nenhuma responsabilidade quanto aos funda-
mentos do seu parecer. 

O Sn. URBANO SANTOS. - Só se votam conclusões. 
O Sn. F. GLYCERIO. - Sei disso, mas é direito de qualquei· Senador tor-

nar bem claro o seu voto . 
· Voto tambem pela dívisao requerida pelo honrado Senador por Sergipe, 
por entender que houve, com o devido respeito , uma demasia na couclusiio 
do parecer da Commissão. · 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Apoiado; não compete ao Senado aconselhar aos 
poderes estaduaes. 

O SR. F. GLYCERiõ. - Eis a explicação do nosso voto. 
O Sr. Coelho e Campos. - Peço a palavra pela ordem. 
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O Sr. Presidente. - Tem a palavra o nobre Senador. 
O Sr. Coe!ho e Campos (pela ordem). - Sr. Presidente, pois que a 

votação da conclusão do parecer da honrada Commissão vai ser nominal, 
voto pela conclusão declarando que nesse mesmo voto não se comprebende 
uma approvação ao final da mesma conclusão. 

O Sr. Lauro Muller (pela ordem). - Peço a palavra. 
O Sr. Presidente. -Tem a palavra o nobre Senador. 
O Sr. Lauro l\!uller (rJ . - Sr. Presidente, as declarações previas de 

voto dos honrados senadores collocam a questão em um terreno que me 
obriga a algumas palavras. 

E' sabido que dos pareceres só se votam as conclusões, e a conclusão da 
honrada Commissão, a meu ver, deve merecer a sancção do Senado; mas 
não póde ter outro effeito final sinão o de declarar a incompetencia. do Con-
gresso Nacional para decretar medidas de intervenção para o caso, visto que 
nós não podemos daqui affirmar ou negar a competencia ele outros poderes. 

Isso não estaria, penso, na alçada de uma assembléa ordinaria como é a 
de que fazemos parte. 

O facto de se fallar na conclusão do pare.cer da Commissão na cornpc-
tencia dos poderes locaes não quer dizer que o Senado tenha a pretenção 
de investir esses poderes de competencia que porventura elles não tenham. 
O nosso papel na .bypothese se limita a declarar que não parece caso de · 
votar uma lei para permittir a intervenção. 

O Sr. Presidente. - Vou suJ)metter a votos o requerimento elo Sr. A. 
Azeredo, pedindo que a votação da conclusão do parecer da maioria da Com-
missão de Constituição e Diplomacia seja nominal. 

Os senhores que approvam o requerimento queiram se levantar. (Pausa). 
Foi approvado o requerimento. 
Vae-se proceder á chamada para a votação nominal ela conclusão do 

parecer da maioria da Commissão ele Constituição e Diplomacia sobre a 
mdicação, devendo responder-sim-os Srs. Senadores que a approvarem 
e-não-os que votarem, em sentido contrario. 

Procede-se á chamada e respondem sim os Srs. lndio do Brazil, Urbano 
Santos, Belfort Vieira, Rires Ferreira, Francisco Sá, Pedro Borges, Bezerril 
Fontenelle, Alvaro Machado, Gonçalves Ferreira, Araujo Goes, Joaquim 
Malta, Coelho Campos, Oliveira Valladão, Augusto de Vasconcellos, Lauro 
Sodré, Feliciano Penna, Francisco Glycerio, Alfredo Ellis, Braz Abrantes, 
A. Azeredo, Joaquin1 Mµrtinho, Metello, Candielo de Abreu, Lauro Müller, 
Pinheiro Machado e Vf.ctorino Monteiro ; e-não-os Srs. Coelho Lisboa, 
Martinho Garcez, Severino Vieira, Virgílio Damasio, Mouiz Freire, Siqueira 
Lima, Barata Ribeiro, Urbano de Gouvea e Joaquim de Souza. 

Approvaç:ão 
do parecer 

da Commissãó 
da Constituição. 

O Sr. Presidente - Responderam sim 26 Srs. 
Senadores e não 9. 

Foi approvada a conclusão do p~·ecer da maioria 
Çomrnissão, ficanda prejudicada a emenda do Sr. Se-
pador Barata Ribeiro e a conclusão do voto em se-
paTado. 

Sr. Severino Vieira. - Peço a palavra pela 
prdem. 

O §r. Presidente. - Tem a palavra pela ordem o nobre Senador. 

(r) Este discm·so não fqi revisto pelo orador. 
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O Sr. Severino Vieira (pela ordem). - Sr. Presidente, diversos Sena-
dores pediram a palavra para explicar o seu voto e eu a pedi para explicar 
o vo to que dei, depois da votação, cousa que faculta o Regimento. 

O que se vota é a conclusão do parecer, esposa toda a doutrina. 
Votei contra essa conclusão porque, conforme declarei no meu discurso 

essas conclusões são contrarias ás premissas estabelecidas pela maioria d~ 
Commissão. 

Veem á Mesa as seguintes declarações de voto: 
Declaro que votei pela ·conclusão do parecer da maioria da Commissão 

de Constituição e Diplomacia, menos na parte que commette qualquer 
solução aos poderes do Estado . J. L . Coelho e Cam- · 

Declarações pos. 
Declaro que votei pela conclusão do parecer sobre 

de Voto. a indicação da representação fluminense, excluída 
a ultima parte constante das seguites palavràs : 

" competindo aos poderes do Estado dar remedio ao caso ". - Gonçalves 
Fen•eira. 

SESSAO DE 1° DE AGOSTO 

O Sr. Moniz Freire. - Sr. Presidente, quando tive a honra de res-
ponder aute-hontem ao discmso do J.:onrado Senador por Mayto Grosso, pas-

sou-me alludir a um ponto desse discurso, sobre o 
Expediente. qual, exactameute talvez porque mais merecera a mi-

nha attenção, deixei de tOmar nota que mo relem-
brasse na occasião opportuna. 

S. Ex. leu no meu voto em separado o seguinte trecho : 
" Nem 9utra cousa se deve esperar como fructo dessa concepção singu-

lar de uma organização politica, na qual de um lado figuram Estados de 
extensão, população e adeantamento profundamente desiguaes, onde os de-
tentores do poder não encontram outro limite para o exercício discreciona-
rio da sua autoridade sinão nos seus proprios escrupulos, criterio e probi-
dade, que dependem exclusivamente dos factos fortuitos de sua competen-
cia e moralidade; e do outro, um poder central desarmado, adstricto a assistir 
indifferente a todas as violações de dirnito, ás mais crueis postergações das 
garantias fundamentaes, ao confisco systematico das liberdades organicas, 
ao tripudio incontestavel do ar bitrio e da for ça, por toda parte onde os azares 
da sorte chumbam o povo indefeso á governança de typos inferiores á im-
portancia de suas melindrosas funcções. " 

Depois dessa leitura e de bordar um Iig·eiro commentariõ, S. Ex. voltou-se 
para mim e disse: " Fique o Senado sabendo que V. Ex. collocou á frente 
do seu Estado, um typo infel'ior. " 

Ora, Sr-. Presidente, todo o mundo vê que desse topico do meu parecer 
não ha a menor allusão aos negocios do meu Estado, nem cousa alguma 
que autorizasse semelhante tirada. 

E' possivel que a imagem do meu Estado estivesse no fundo dos meus 
raciocínios, mas não estava de modo algwn nas minhas intenções, quando 
lancei essas phrases do meu trabalho. 

S. Ex. fez-me portanto uma injustiça que eu não provoquei. Não colloquei 
á frente do meu Estado nenhum typo inferior nem superior. 

VOL. IV !14 

• 
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O SR. COELHO LrsBÕA. - V. Ex. está se penitenciando?! Ora essa! Eu 
colloquei no meu Estado, na Parahyba du Norte, o major Alvaro_ Machado ! 
Quem não erra? ! 

Cicero dizia : cujus vis est hominis errai·e, nielius nisi insipientis perse-
verare in errore. 

O SR. MoNiz FREIRE. - Eu sei que todos nós estamos sujeitos a incidir 
em erro, mas o que affirmo perante o Senado é que a consciencia não me 
accusa de haver concorrido para elevar alguem que eu tivesse motivo para 
considerar um typo inferior. 

Ninguem póde conhecer e julgar os homens sinão pela suas acções; pois 
é no desdobramento destas que elles se revelam. -

O typo inferior a que me referi no meu parecer não é o intellectualmente 
medíocre. pois é sabido, Sr. Presidente, que grandes homens de Estado se 
contam que não foram espíritos de vasto descortino mental. 

A inferioridade que tive principalmente em vista, a que r eputo perigosa, 
a que entrava no plano de minha argumentação, empregando essa phrase, é 
a que resulta da insufficiencia ou da incapacidade moral. 

Esta, Sr. Presidente, é que constitue a verdadeira inferioridade dos 
homens de governo, porque é fóra de questão que um grande caracter 
suppre quasi sempre ·uma intelligencia pequena no exercicio das funcções 
mais elevadas. 

Mas, si eu errei, ou contribui para que todos errassem, não intencional-
mente, porém por defeito de apreciação, na elevação de alguem a posto 
immerecido, certo é que fiz no momento opportuno o que era do meu dever. 

Eu podia ter perfeitamente, uma vez reconhecido que a minha estima e 
o meu apreço por esse typo inferior tinham sido precipitados, tratado de 
escapar individualmente ás consequencias do meu erro ; isso ser-me-bia 
talvez facil, si eu quizesse collocar os meus interesses pessoaes ac.ima dos 
interesses do meu ·partidb, dos sentimentos de lealdade e solidariedàde para 
com elle; si me resolv,

1
esse a tragar humilhações, sof frer arranhões, na 

dignidade, fazer-me indlfferente á sorte dos meus amigos, por amor ás 
minhas conveniencias. 

Poderia tel-o feito cqm proveito ; mas preferi arrastar os dissabores de 
uma luta terrível, luta cujos resultados, dado o regimen em que vivemos, 
não podiam ter outras oonsequencias, rompendo uma solidariedade que me 
ultrajaria perante apropria consciencia. que seria uma traição para com o 
Estado, a quebra dos meus sentimentos de altivez, e da lealdade e conside-
ração que devia ao meu partido. 

O SR. SEVERINO VmmA. - Eu só lamento não parecer V-: Ex. muito 
disposto a proseguir nes,se caminho. 

O SR. MoNiz FREIRE, -- Acho-me no mesmissimo logar, na mesmissima 
posição. · 

O SR. COELHO LrsBÔA. - Contra a oligarchia do Espirito Santo?. 
UMA Voz. - A politica do Epirito Santo na presente hora é de conci-

liação. 
Está recebendo calo~· que lhe vem de Minas. 
O SR. MoNrz FREIRE. - - O meu partido e a politica do Espirito Santo 

a cham-se neste momento, em espectativa sympatica, contando que a nova 
administração iniciada se mostre disposta a proseguir na reparação dos 
grandes desastres de SUlJ- antecessora ... 

O SR. ERA.Ncrsco GLYCERIO . - Já vê V. Ex. que o regímen presidencial 
em q~e viv~mo~ offerece soluções ; é apenas mister que se tenha prudencia 
e muita paciencia. 



~ 371 

O SR. MONIZ FREIRE. - Eu não condemno o regimen presidencial, pois 
que sou partidario delle. 

O SR. Eruco COELHO. - Mas essa causa está no regimen? Si está é um 
regimen desgraçado. 

O SR. COELHO LISBÔA. - Apoiado. Ainda que venha a inspiração do 
re~imen que estamos seguindo das alcantiládas montanhas, como quer que 
seja, essa ponte indica que o regímen é desgraçado. 

O Sn. BAHATA RIBEIRO. - Póde não ser ponte, ser ·uma· annexação em 
traço de união. 

O SR. PRESIDENTE (tangendo os tympanos). -- Quem tem a palavra é o 
Sr. Moniz Freire. 

O Sn. MoNiz FREIRE. - Sr. Presidente, respondendo ao meu homado 
amigo, o Sr. Senador por S. Paulo, devo dizer a S. Ex. que não descri do 
regímen; que continuo a ter por elle os mesmos enthusiasmos, o mesmo 
apreço theorico . O que condemno é a nossa fraqueza na pratica das suas 
garantias essenciaes. 

o SR. FRANCISCO ÜLYCERIO. - Ah! 
O Sn. MoNiz FREIRE - ... Na execução da nossa propria lei funda-

mental ; o que eu condemno é essa impotencia declarada para agirmos 
mesmo nos casos em que elfa offerece soluções positivas e promptas para 
as crises que se dizem irremediaveis. 

O Sn. Emco COELHO. - Isto está em Shakespeare - é a consciencia das 
fraquezas que faz os homens covardes. 

O Sn. MoN1z FnEIRE. - Para rematar pois, Sr. Presidente, volto a insistir 
que reconhecido o meu erro, de facto, erro que não se me póde imputar 
como culpa, porque não foi intencional, eu procedi como o dever me orde-
nava, affroutando os maiores sacrificios, quaesquer que elles fossem. 

O SR. COELHO LISBÔA. - Muito bem; continue V. Ex. a prestar serviços 
ao seu Estado e á Republica. 

O Sn. MONIZ FREIRE. - Obedeci, sem medir perigos, ás injuncções do 
meu patriotismo, fiel ao partido que sempre me honrou e continua a me 
honrar com a sua confiança; agi coroo me impunha o proprio sentimento do 
meu amor proprio. 

Estava na obrigação de dar esta ligeira· explicação, para que não ficasse 
sem resposta o meu honrado collega e não passasse em julgado a sua 
injusta increpação. 

O Sr. A. Azercdo (1). - Sr. Presidente, por dever de cortezia ~ de 
temperamento proprio, não quero deixar de dizer duas palavra ás cons1d~
rações expostas pelo meu illustre collega representante do Estado do Esp1-
rito Santo. 

Quando eu me referi ao parecer de S. Ex., fil-o sem querer trat:ir d<? 
chefe do partido opposicionista do Estado do Espirito Santo; considerei · 
apenas o autor do voto em separado. 

S. Ex. condemnou no seu parecer, escripto com a meditação que Y?do o 
mundo lhe reconhece, com criterio, com sagacidade e capacidade poht1c.a, o 
facto de em todo o paiz haver typos inferiores governando os respectivos 
Estados. 

O SR. MoNrz FnEmE. - Não senhor. Eu seria incapaz de dizer isto. 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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O SR. A. Azmumo. - E' uma synthese, e já que o honrado Senador 
declara que não disse isto, o meu dever é referir-n;ie ao Estado de S. Ex. 
Si S. Ex. não se quiz referir aos Estados em geral, então - perdoe-me - vou 
considerar só o Estado do Espirito Santo. 

O SR. MoNiz FREIRE. - Tambem não houve allusão. 
O .Sn. A. AzEREDO. - Ou eu tenho que tomar para a minha defesa os 

Estados em geral, deante do voto do ilonrado Senador, ou tenho que me 
referir ao Estado do Espirito Santo. 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Quem sabe si o honrado Senador pelo Espi-
rito Santo não se referiu a uma hypothese geral sem assignalar casos. 

O SR. A. AzEREDO. - O parecer é o seguinte. Vou ler para que o Senado 
comprebenda bem o pensamento do illustre Senador : 

" Nem outra cousa se deve esperar como fructo dessa concepção sin-
gular de uma organização politica, na qual de um lado figuram Estados de 
extensão, população e adeantamento profundamente desiguaes, onde os 
detentores do poder não encontram outro limite para o exercicio cliscricio-
nario da sua autoridade sinão nos seus proprios escrupulos, criterio e pro-
bidade que dependem exclusivamente dos factores fortuitos de sua compe-
tencia e moralidade : e do outro um poder central desarmado, adstricto a 
assistir indifferente a todas as violações elo direito, as mais crueis poster-
gações das garantias fundamentaes, ao confisco· systematico das liberdades 
organicas, ao tripudio incontestavel do ar bitrio e ela força, por toda parte 
onde os azares da sorte chumbam o povo inde fois o á governança de typos 
in!'eriores á importancia de suas melindrosas funcções. " 

O SR. CoELHO LISBÔA. - Está particularizado aos Estados infelizes, que 
teem governadores ou presidentes illegaes. 

O SR: A. AZEREDO. I - Si está particularizado, Sr. Presidente, o está 
para o Estado do Espirito Santo. 

O SR. MoNiz FREmE. - Não, senhor; não me referi especialmente ao 
meu Estado. 

O SR. A. AzEREDo. - E si é assim, conforme eu disse a primeira vez 
que fatiei para sustentar o voto da Commissão, o honrado Senador con-
correu para-isto fazendo governador do seu Estado. um typo talvez inferior. 

Realmente, Sr. Presidente, será o ex-presidente do Estado do Espirito 
Santo um typo superior, intellectual, moralmente fallando? · 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Grammaticis certa ou politici certa. 
O SR. MoNiz FREIRE. - Eu o considerava como um homem de caracter. 
O SR. A. AzEREno. - Parece que o silencio do honrado Senador confirma 

a minha proposição. · 
O SR. SEVERINO VIEIRA. - Perdôe-me V. Ex.; si o nobre Senador pelo 

Espirito Santo tivesse r 13spondido pelo silencio ... 
O SR. MONIZ FnErnE. - Não respondi pelo silencio, declarei que o jul-

gava como homem de caracter. . . 
Ó SR. SEVEHINO V~EIRA. - . .. Si tivesse respondido pelo silencio, não 

faltaria quem respondeipse. 
O SR. MONIZ FnEIRE. - Já declarei que a intellectualidade é supprida 

nos homens de governo pela elevação de caracter. 
O SR. COELHO L1snpA. - E pelo bom senso. 
O SR. A . AZEREno. - Os typos inferiores teem occupado· as mais altas 

posições na Republica ... 
O SR. CoELHO LISBÔA. - E no lmperio tambem. 
O SR. A. AzEREDO. - ... Devido principalmente aos interesses dos 
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homens politicos dos Esta.dos, que os colloca.m no poder para que tenham 
um instrumento malea.vel (muitos apoiados), de modo que nunca possam 
agir por si, mas tão sómente por a.quelles que os fizeram (Apoiados.) 

O SR. BARATA RIBEIRO. - Muito bem! Ora graças a Deus que V. Ex. 
começa a salvar-se. . . 

· O SR. A. ~ZEREDO. - Si formos procurar em todos os Esta.dos da nação 
os typos super10res que os governam, veremos que estes são o resulta.do de 
seu proprio merecimento (apoiados) e que esses a.inda não teem .faltado aos 
se~1s .compromissos políticos e particulares. (Apoiados.) 

O SR. BARATA RIBEIRO. - V. Ex. está inspirado. 
Hoje eu a.cceita.va. V. Ex. para director da minha consciencia; creio que 

foi porque se approximou do Espirito-Santo. (Risos.) 
O Sn. A. AzEREDO. - Muito obrigado a V. Ex. 
Foi este o motivo, Sr. Presidente, por que declarei, quando fiz conside-

rações criticando o voto em separado de meu illustre amigo, que S. Ex. tinha 
concorrido para que os typos inferiores florescessem na Republica para mais 
tarde justificar o seu voto submettido á consideração elo Senado. 

,0 SR. FRANCISCO GLYCERIO. - Ahi V. Ex. foi injusto. 
O Sn. A. AzEREoo: -- Injusto, por que? 
O Sn. FnANCisco GLYCERIO. - Refiro-me ao ex-governador do Espírito 

Santo. 
O Sn. A. AzEREDO. - Não estou fazendo injustiça 
Então V. Ex. considera o ex-governa.dor elo Espírito Santo como um 

homem superior, moral e intellectua.lmente fallando? 
Não estou combatendo o ex-governa.dor; estou fazendo as observações 

que devo fazer, a menos que não possa classificar o que sejam typos supe-
riores . 

O Sn. FRANCISCO GLYCERIO. - O ex-governador do Espir'ito Santo 
é, no meu conceito, um homem digno. 

O SR. A. AzEREDO. - Não estou dizendo o contra.rio. 
O Su. ·MoNiz FREIRE. - No meu conceito não o é. 
O Sn. A. AzEREDo. - Aqui está. quem responde por mim, é o honra.do 

Senador pelo Espirito Santo. 
Eu não o classifiquei de indigno e nem o podia fazer, porque seria uma 

injuria a esta casa de Congresso ; foi um homem que esteve sentado ao 
nosso lado, que honrou uma destas cadeiras, portanto, eu seria inca.paz de 
referir-me a elle nestes termos. 

O que ouvi do ex-governador do Espirito Santo foi que na.quella terra 
havia apenas um homem capaz, digno e illustre, por todos os titulos, era o 
Sena.dor Moniz Freire. O que el.le me disse, quando se tratava da candida-
tura presidencial, foi que este paiz devia ir buscar o seu presidente no Espi-
rito Santo, e este presidente era o Sr. Moniz Freire. 

E' possivel que este modo de se manifestar em relação a um individuo 
seja uma seducção e que o meu illustre a.migo tenha se deixa.do levar por 

. ella., fazendo g-overna.dor do Estado a.quelle que o considerava tão a.ltq. 
Os typos mferiores só são collocados no poder quando os typos supe-

riores que governam os Estados o querem ; fóra disso hão de ser sP-mpre 
collocados os typos superiores e com estes os partidos podem contar porque 
a sua lealdade, a sua dedicação e a sua superioridade nunca se d.esmentem 
e proclamam bem alto o seu valor para serem sempre mantidos nesses 
postos. 

Tenho concluído. (Muito bem/ muito bem.) 

FIM DO 4.0 VOLUME 
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