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CASO DO ESTADO DO RIO 

Projeeto no 7 

Em 2 de Agosto é lida a mensagem do Presidente da Republica. 
Em 9 publicado o parecer. Em 11 entra em 2.a discussão. Oram os snrs. 
José Marcellino, Olireira Figueiredo, Alfredo Ellis. Em 12 oram os 
snrs. Alfredo Ellis , Coelho Campos, Hercilio Luz . E encerrada a dis-
cussão e approrado o projecto. Em 13 entra em 3. a discussão. Oram os 
snrs. Bernardino Monteiro, João Luiz Alres, Sererino Vieira, A. Aze-
redo, Pinheiro Machado. E' encerrada. O projecto é approrado. E' ap-
prorada a redacção final e remettido á Camara dos Deputados. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 2 DE AGOSTO 

Senhol'es membros do Congresso Nacional. - Tenho a honra de passar 
ás vossas mãos a representação que a Assembléa 

Mensagem. Legislativa do Estado do Hio de Janeiro, em data de 
hontem, me dirigiu, enumerando os actos e factos que 

occorrem naquelle Estado, deturpando a fórma republicana federativa, pelo 
que, nos termos do art. 6. 0 , ns. 2 e 3, da Constituição, solicita a intervenção 
federal. 

Effectivamente, installaram-se naquelle Estado duas assembléas, dirigiu- -
do-se ambas a mim e pretendendo cada qual ser a legitima assembléa 
legislativa, de onde obviamente se verifica .uma grave crise institucional, a 
que cumpre acudir com o remedio adequado. 

A que reclama a intervenção organ.izou-se sob a presidencia do Dr. 
Joaquim Mariano Alves Costa, presidente que foi da ultima legislatura e a 
quem cabia, nos termos do art. 1.0 do regimento, a presidencia das sessões 
preparatorias da legislatura actual. Esta assembléa installou-se hontem e 
pela sua installação congratularam-se com ella, reconhecendo a sua legiti-
midade, 3o camaras municipaes- dnas das quaes, p ela metade de seus 
membros- das 48 que tem o Estado do Rio de Janeiro. 

A outra organizou- se sob a presidencia do Dr. Modesto Alves Pereira de 
Mello, vice-presidente que foi da ultima legislatura, e tambem se installou 
hontem, correspondendo-se com ella o Sr. Presidente do Estado. 

A dualidade de legislaturas, como a dualidade de governos, importa 
· necessariamente em ofi"ensa ao nosso reo-imen politico, compromette a 

fórma republicana federativa, perturba a vida social e política do Estado e 
lesa os direitos dos cidadãos. 

Cumpre, pois, aos poderes políticos federaes intervir, urgente e efficaz-
mente, com o fim de restaurar a normalidade constitucional do Estado, 
restabelecer a sua ordem politica alterada e garantir a paz. 

De vossa prudencia e de vossa sabedoria espero tornareis as providencias 
que entenderdes necessarias e convenientes, com a urgencia que o caso reque--
rer, para que se não tornem mais fundas e graves as perturbações que já 
affligem as populações daquelle Estado. . -

NILo PEÇANHA. 
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SESSÃO DE 9 DE AGOSTO 

O chefe do Poder Executivo, .em mensagem de 2 do corrente mez, 
enviou ao Congresso N acionai a representação da 

Parecer. Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 
na qual o seu Presidente Dr. Joaquim Mariano Alves 

Costa pede uma providencia urgente contra a anorm_alidade ameaçadora 
da pertur.bação da ordem e do regimen federativo, pela dualidade de 
assembléa, e, portanto, de governo . O Vice-presidente da Republicalimita-se 
a remetter a representação, não emitt.indo opinião nem alvitrando medidas 
que possam ser applicadas para remediar o mal que afilige o povo flumi-
nense, e, cabendo á Com missão de Constituição e Diplomacia o estudo deste 
assumpto tão delicado, ella vem desobrigar-se deste dever, emittindo o seu 
parecer. -

Os que teem amor pela federação não entram no debate desta materia 
sinão com o receio natural que as responsabilidades acarretam, principal-
mente quando nada temos ainda firmado, como ponto de doutrina, sobre 
este assumpto de tanta magnitude . 

Não temos a menor d'-lvida que no caso presente ao Poder Legislativo 
cumpre dar o remedio , exercendo a sua autoridade no Estado do Rio de 
Janeiro, onde a dualidade ela Assembléa Legislativa está compromettendo o 
regimen federativo, podendo crear maiores clifflculdades, assim na ordem 
politica já perturbada, como pela implaiYtação da anarchia na ordem 
administrativa. 

Dualidade de assemblé.a legislativa é dualidade de orçamento ; é taxaçào 
di!ferente de impostos ; é arrecadaçáo revolucionaria pela impugnação do 
contribuinte, que não póde distinguir entre a autoridade legal e a autoridade 
illegitima . Admittil-a -seria sacrificar a Repuhlica, desprestigiar. o regimen, 
matar a federaçáo. . 

Si, pois, não houvesse remedio no nosso pacto fundamental, precisaria 
creal-o, como garantia ás nossas instituições que ainda não attingiram á sua 
maioridade. 

Não somos partidados da intervenção arbitraria nem a admittimos fóra 
da disposição expressa da lei; entretanto, ella é uma necessidade imprescin-
dível e o art. 6. 0 da Constittúção a assegura de uma maneira clara e positiva, 
tornando-a obrigatoria em casos que prescreve. 

E' certo que, a despeito de contarmos já mais de 20 annos de vida repu-
blicana, não conseguimos ainda firmar uma interpretação uniforme sobre 
essa disposição constitucional. que é a garantia da federação tanto no Brazil 
como nos Estados Unidos da America, na Suissa, no Mexi co e na Ar~·entina . 

Não é que não tenhamos recorrido ao remedio que nos dá o art. t>. 0 , pois 
muitos são os casos que teem reclamado a applicação dessa medida. Mas os 
representantes dos poderes f'ederaes e a política teem recuado diante de uma 
interpretação mais positiva daquella disposição constitucional, dando isto 
logar a grandes divergencias de opiniões, que se accentuam tanto mais 
quanto os casos são solicitados pelos interesses partidarios . -

E' verdade que em alguns conflictos originados nos Estados o poder 
federal tem intervindo sem que esses actos de intervenção possam constituir 
um corpo de doutrina, capaz de orientar o Governo e a política em casos 
semelhantes. 

Assim é que, depois do restabelecimento da ordem constitucional 
em 1892 e que produziu a deposição de que quasi todos os governos dos 
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Estados, nasceu nas Camara dos Deputados a idéa de sua reconstrucção, 
por isso que se achavam completamente desorganizados. Foi então eleita 
uma commissão de 21 deputados, que interpoz um longo e luminoso parecer, 
que concluía por um projecto francamente intervencionista. Corno era natu-
ral, essa tentativa foi combatticla com vehemencia pelos partidarios dos 
g-overnadores ameaçados ou clecahidos, mas ainda assim o projecto logrou 
ser approvado no primeiro turno, não passando aos snbseqaentes, porque 
os estados se organisaram promptamente, por iniciativa propria. Em todo o 
caso este facto demonstra as idéas intervencionistas claquella época em que 
a Republica titubeava em seus primeiros passos. 

Em r8g5, os acontecimentos que se deram em alguns Estados, e nomea-
damente no de Sergipe, onde a crise se revelou, pela dualidade ele assembléa 
e ele presidentes, despertaram de novo a idea intervencionista, surg·indo na 
Camara dos Deputados diversos projetos, · que foram remodelados pelo 
do Sr. Gaspar de Drummond, mas que não lograram passar á 3." dis-
cussão, não conseguindo igualmente a Camara appro,;ar o projecto do 
Senado, que autorizava a intervenção em Sergipe. 

Aru:tos depois novas perturbações se cliio neste mesmo Estado, intervindo 
o Presidente ela Republica, independentemente do voto do Congt·esso, parare-
por no Governo o presidente, que tinha sido forçado a abandonar o poder, como 
mezes antes havia feito no Estado de Matto Grosso, enviando fotças pode-
rosas em soccorro do presidente do Estado, que as reqnisitára do Governo 
Federal, para manter a sua autoridade ameaçada por uma grande 
revolução que, afinal, triumphou. · · 

Recentíssima é a intervenção que se .deu ainda em Sergipe, quando, por 
meio doloso, pretenderam clepôr o actual presidente, que recorreu ao Chefe 
da Nação, para o amparar contra a extorsão que lhe queriam fazer do poder, 
sendo promptas e efficazes as providencias ·tornadas pelo Governo 
Federal. 

Outros casos de intervenção teem havido, á requisiçfw dos g·overnos 
locaes, como no amparo que prestou o Governo Federal ao governo elo Rio 
Grande do Sul, durante a revolução, ou por motll proprio, como no Rio de 
Janeiro e Espirito Santo, na questão das are!as monazíticas, e no Estado de 
Goyaz, para onde o Presidente da Republica enviou tropas fecleraes . 

Por esta synthese vê-se claramente que os casos de intervenção que teem 
havido são expressos e da alçada do Chefe do Poder Executivo ou para 
execução ele sentenças judiciarias, não teildo jamais o Poder Legislath;o dado 
o seu assentimenta a qualquer providenc.ia dessa natureza. 

Isto quer dizer que, quando a crise constitucional do Estado é a conse-
quencia de uma invasão ou de uma profunda perturbação da ordem, a inicia-
tiva cabe ao Presidente da Repuhlica (art. 6. 0 , ns. r e 3). 

Quando, porém, a crise constitucional do Estado depende ela dualidade 
do Poder Leg-islativo ou elo Executivo, e afl'ecta, por conseg·uinte, a questão 
da legitimidade da autoridade, a maioria da opinião politica tende a 
sustentar que a iniciativa da intervenção cabe ao Congresso Nacional 
(art. 6°, n. 2). 

E' nos extremos dessa intervenção .partilhada por esses dous poderes fecle-
raes que repousa incontestavelmente a verdade do pensamento elo legislador 
constituinte. E vem a proposito aqui appellarmos para o elemento subsidiaria 
do criterio elo constitucionalismo e elas praticas americanas sobre a disposição 
da Constituição elos Estados Unidos, que prescreve a intervenção nos 
Estados. 

Desde a lei de 1794, p romulgada pelo Congresso dos Estados Unidos, 
ficou claramente definida no terreno pratico a intervenção do Presidente da 
Repuhlica, por iniciativa propria e independente da collaboração do 
Congresso. Ella se daria todas as vezes que o Estado fosse victirnaclo por 

' , 
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uma perturbação da ordem, á requisição do proprio governo local. Màs foi 
somente em 1842, com a crise constitucional do Estado de Rhode Island, 
caracterizada por duas Camaras e dous Governos que se instalaram, que se 
firmou a interpretação uniforme pela intervenção federal, quando a crise 
affectasse a questão de legitimidade da autoridade. 

E o documento que veio firmar essa interpretação foi a notabilíssima 
sentença do juiz Taney. 

Os incidentes mais curiosos e mais interessantes por que passou este 
caso em sua evolução de dons annos deu lagar a ser elle submettido á acção 
judiciaria, que motivou a celebre sentença, verdadeiro aresto, que, não 
sómente tem servido de orientação á política americana, nos casos de 
dualidade dos corpos políticos nos Estados, como de lição aos paizes 
federativos, como o nosso. 

Eis a sentença : 
A Constituição dos Estados Unidos,· disse o Chief Justice Taney, tanto 

quanto providencia sobre uma emergencia dessa natureza e autoriza o 
governo geral a intervir nos negocias internos do Estado, considera o 
assumpto de natureza política e colloca o poder nas mãos daquelle 
departamento. . . 

A quarta secção do artigo quarto da Constituição dos Estados Unidos 
diz que os Estados Unidos garantirão aos Estados da União uma fórma de 
governo republicano e os protegerão contra a invasão e por solicitação da 
legislatura ou do executivo quando aquella não estiver retmida, contra a 
perturbação interna. Por este artigo da Constituição cabe ao Congresso 
decidir qual o governo estabelecido ·em um Estado, porque como os 
Estados Unidos garantem aos Estados um governo republicano, o Congresso 
póde necessariamente decidir qual o governo que está estabelecido no 
Estado antes de determinar si é republicano ou não. E quando os Senadores 
e Deputados são adrnittidos nos Conselhos da União, a autoridade do 
governo sob o qual elles se elegeram com seu caractel' republicano, é 
reconhecida pela propria autoridade constitucional e sua decisão é obriga-
toria aos outros departamentos do governo, não podendo ser discut.ido por 
um tribunal judiciario. E' verdade que a disputa neste caso não dura bas-
tante para trazer o assumpto a esta solução; e. como os Senadores e Depu-
tados não foram eleitos sob a autoridade do Governo cujo chefe era 
Mr. Dor, o Congresso não foi chamado para decidir a controversia. 

Todavia, o . direito de decisão lhe pertence e não aos trihunaes. 
Assim tambem pelo que se refel'e á clausula do artigo acima mencionado 

na Constituição, providenciando sobre os casos de perturbação interna. Ficou 
tambem como attribuição do Congresso determinar ou decidir sobre a 
adopção de meios proprios para tornar effectiva essa garantia. 

Poderia, si julgasse mais conveniente, ter investido em um tribunal o 
poder ele resolver, todas as vezes que se dessen;J. factos qüe exigissem a 
intervenção do Govérno Federal. Mas o Congresso pensou diversamente 
e sem duvida sabiamente e, por acto de 28 de fevereiro de 1795, estabeleceu 
que "em caso de rebellião em qualquer Estado contra seu proprio governo, 
será leg·al ao Presidente dos Estados Unidos, a pedido da legislatura ou 
executivo deste Estado, quando aquella não estiver reunida, mover a milícia 
de qualquer Estado sufficiente para suffocar a insurreição ". 

Por este acto, o poder de decidir sobre a exigencia da reclamação em 
consequencia da qual intervem o Governo dos Estados Unidos, pertence ao 
Presidente. 

Deve. agir em seguimento ao pedido da legislatura ou do executivo e por 
consegUinte deve saber os elementos constitutivos da legislatura e quem é o 
governador, antes de agir. 
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O facto de ambos os partidarios allegarem o direito de governar não 
póde alterar o caso, porque ambos não podem ter o mesmo direito. 

Si existir um conflicto armado, como o do que nos occupamos, trata-se 
então de uma perturbação interna e um dos partidos deve estar revoltado 
contra o governo l egal. 

O Presidente deve p.ecessariamente decidir qual é o governo, e qual é o 
partido que illeg.almente está sublevado, antes de pôr em execução o dever 
que lhe é imposto pele acto do Congresso. 

· Vemos, pois, que pelo direito americano, as crises de dualidade de 
assembléas e de governos, são consideradas como questões essencialmente 
políticas, fóra inteiramente da alçada dos tribunaes judiciarios e dentro do 
departamento político, que é o Congresso Nacional, poder competente para 
resolvei-as. Isto, porém, não quer dizer que, mesmo nos Estados Unidos, só 
o poder legislativo póde intervir, dado o caso de dualidade de camaras ou 
de governos, porque em I8?4, mais de 3o anuos depois da sentença de 
Tanney, o presidente da Republica interveio no Estado de Luiziania, que 
estava em .completa anarchia, tendo duas camaras e dous governos, inde-
pendente do Congresso, para sustentar Kellog contra Every. 

Entretanto, Grant, incommodado com a situação desagradavel e anarchica 
daquelle Estado, pedio, em duas mensagens, ao Congresso que o releCJasse 
do deCJer extremamente desagradaCJel de sustentar gOCJernos de Estado em 
Estados do sul, com tropas federaes. A C amara votou e o Senado approvou 

' a proposição que reconhecia Kellog como governo legal, resolvendo-se a 
pendeucia por deliberação do Congresso. 

No caso do Kansas, tambem o presidente dos Estados Unidos interveio 
por iniciativa propria, levando depois ao Cone-resso as informações neces-
sarias para a resolução desse assumpto delicado. 

Durante a guerra da secessão, os poderes publicos federaes intervieram 
em diversos Estados do Sul, como Virgínia, M1ssotui, Kentucky, Luiziania, 
Arkansas e ·Maryland, preferindo os elementos que mantinham as autori-
dades federaes . 

Como nos Estados Unidos, a intervenção se dá na Argentina, constante-
mente, na Suissa, como ha pouco tempo ainda, e no Mexico, sendo que o 
texto constitucional destes paizes se assemelha muito ao nosso, sem que a 
soberania dos Estados, das Províncias ou dos Cautões sofl"ra, de qualquer 
fórma, o mínimo arranhão . E' da índole do regimen o principio da 
intervenção como garantia da ordem e da liberdade e segurança da 
federação. 

Sendo assim, não devemos temer a intervenção nem recuar deante do 
texto constitucional e da conveniencia e necessidade de sua applicação. O · 
que devemos fazer é agir com justiça, procurando acertar para bem 
servirmos: á nossa consciencia e aos interesses da communhão ; mas, mesmo 
errando, é preferível instituirmos uma situação legal harúwnica, moderada 
e patriotica do que crearmos uma situação revolucionaria e anarchica, 
incapaz de promover o bem e preparada para implantar o mal. 

O que temos deante de nós é um caso concreto. O Estado do lUo de 
Janeiro tem duas assembléas e vae ter em breve dous presidentes, se o 
Congresso não resolver o assumpto, como lhe cumpre. 

O Estado, que já tem a sua vida perturbada, si não alcançar uma solu-
ção definitiva para o seu caso, terá fatalmente de entrar em um: período 
de vida mais agitado ainda e prejudicial aos seus interesses moraes e 
materiaes. 

Felizmente, para este mal se encontra remedio no art. 6. 0 da Cons-
tituição. . 

Dualidade de assembléas, como dualidade de governos, está perfeita-



mente capitulado no n . 2 do art . 6. 0 , porque fere o Feg-imen federativo, o que 
obriO'a a intervenção do Go·verno Federal. 

No caso vertente, Governo Federal, quer dizer tambem Cong-resso, na 
opinião de Taney, como dos mais notaveis commentadores do regimen 
federativo, á cuja frente se encontram Madison, Cooley e Ruy Barbosa: 
Cabendo ao pocler legislativo a applicação do remedio, cumpre-nos _estudar 
a orig-em das duas assembléas, para es tabelecer a distincção entre ambas e 
reconhecer o direito da que é legal. 

Não vale a pena recordar aqui os motivos das dissenções políticas que 
ha tres annos affligem o Estado do l:Uo de J aueii'o, nem mesmo contar a 
historia da assemhléa legislativa transacta, para bem se avaliar a situação 
do Estado elo Rio, que vem agora ao Senado pela sf'gunda vez. Da primeira, 
não trazia elementos apreciaveis .que pudessem ferir a fôrma republicana 
f ederativa, de modo a provocar um acto do parlamento, porque a questão 

'era inteiramente peculiar ao Estado, nem a nossa lei ftmcfamental, nem 
qualquer lei federal tinha sido rôta no Estado do Rio, como nenhuma sen-
tença judicial tinha sido· desacatada pelos poderes publicos do Estado. 
A Assem.bléa Leg·islativa reclamava contra o detentor do poder, porque a 
seu ver, elle usurpava, mantendo-se no governo além do prazo leg·a.l; entre-
tanto, tinha sido essa mesma assernbléa que havia homologado o acto do 
poder executivo do Estado, convocando o eleitorado elo Estado para_ 
escolher o seu successor para o quatriennio que devia começar no dia 3r de 

'dezembro de rgo6 e terminar no dia 3r ele dezembro de rgro. 
O povo fluminense votou no Dr. Alfredo Backer para governar o Estado, 

ele accôrdo com a convocação do seu antecessor, para preencher o período 
presidencial a expirar no proximo mez de dezembro, e como o Tribunal da 
H.elação do Estado, a quem competia dar posse ao novo eleito, por inter-
media do seu presidente, o fez, declarando na acta respectiva , que o presi-
dente começaria o seu governo naquelle dia e terminaria o seu período 
a 3r de dezembro de rgro ; a pretenção da maioria da Assembléa 
Legislativa, depois do rompimento com o Dr. Backer, era descabida e 
desarrazoada. 

Realmente, si a lei fundamental do Rio de Janeiro não tivesse sido 
sophismada com applausos dos tres poderes elo Estado, que se deixaram 
levar pelos interesses políticos do momento, a eleição se faria para preenchi-
mento apenas do prazo presidencial que, de accôrdo com o acto da Consti-
tuinte, devia terminar em 1907, mas assim não quizeram os políticos 
fluminenses que resolveram considerar terminado o prazo governamental 
em rgo6 para que a eleição se fizesse para um quatriennio completo. E para 
que esta operação pudesse ser praticada foi necessario que os vice-pre-
sidentes rentmciassem os seus mandatos. E' claro, pois, que sendo o acto da 
conv:ocaçáo eleitoral o r esultado de uma combinação política, na qual. se 
acharam explicitamente envolvidos os tres poderes do Estado, em nada 
tinha ficado compromettida a forma republicana, de modo a justüicar a 
representação da Assembléa Legislativa. E si, po~ ventura, ella julgava 
illegal o acto egualmente emanado de sua propria autoridade quando 
approv:ou o bill elo presidente, o r emedio estava por completo em suas 
mãos, applicando o impeachment ao detentor do poder. E foi por esta razão 
que dissemos ha dous annos, em um parecer desta Commissão, e que m ere-
ceu a approvação quasi unanime de que " não havia nenhuma medida de 
Governo a propor ao Senado\ por não ser caso de intervenção dos poderes 
federaes , competindo aos poderes do Estado dar remedio ao caso. n 

Mas, o caso agora é muito difl'erente. A dualidade ele camaras, como a 
dualidade ele o·overnos, impõe uma providencia, porque influe na fórma 
republicana, peTa desordem e anarchia resultantes desse facto. E expressiva 
é a phrase de João Barbalho, em seus Commentarios, á pagina 24 : " A falta · 



-15-

ou cessação do 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 políticos entre os 
poderes do Estado, quando embaracem ou supprimam a acção con<J titucional 
de qualquer delles. São casos, pois, de intervenção federal e comprehendem-
se no art. 6° §, 2°. » 

Sendo um facto a dualidade da Assembléa Legislativa do. Estado do Rio, 
cumpre o Congresso investigar de que lado está a razão para dirimir a crise, 
prestando seu concurso á lei e ao direito. 

Na verdade, na representação firmada pelo presidente Alves Cosla, a 
narração dos acontecimentos é feita com a maior clareza, procurando 
justificar amplamente a situação em que se viu e em que se encontra o 
Estado do Rw de Janeiro . E' certo que póde haver em sua exposição um 
certo sentimento partidario, mas deante da lei, e dos factos, parece que a 
razão está do seu lado. · 

As eleições efl'ectuadas no Estado do Rio para os cargos de Deputados á 
Assembléa Lagislativa, si bem que provocassem commentarios, ameaçando 
s-randes desordens, correram relativamente calmas, embora algumas vio-
lencias fossem praticadas durante o pleito por autoridades policiaes. 

Terminadas as eleições, começaram-se os trabalhos da apuração nos quaes 
se envolveram as duas parcialidades que disputam o poder no Estado, ,e, 
como ella ia se fazendo parceladamente, por juizes togados na séde dos res-
pectivos districtos eleitoraes, depois da apuração dos quatro desses clistric-
tos, e nos quaes tinham sido diplomados 20 candidatos opposicionistas 
e !ti situacionistas, e como faltasse apenas um, cujo resultado daria maioria 
a uma ou a outra parcialidade, os políticos r edobravam-se de esforços, 
disputando a victorla naquella ultima apuração. A opposição parecia ha:ve1· 
triumphado nas urnas, conforme o resultado das juntas parciaes e, como os 
juizes ela junta apuradora do 4. 0 districto estivessem dispostos a expedir 
cliplomas aos candidatos da opposição, os governistas organizaram uma 
junta composta de quatro supplentes e expediram diplomas a oito dos seus 
correligiouarios e a um opposicionista. 

Dahi a duplicata do 4. 0 districto eleitoral, duplicata que aliás não podia 
existir deante da lei. 

As eleições no Estado do Rio passam por duas apurações. A primeira, 
diz o art. 79 : 

" A apuração parcial das eleições dos districtos ou secções dos districtos 
far-se-ha, na séde dos municípios e no edifi.cio da Camara Municipal, po1· 
uma jtmta composta da autoridade judiciaria da mais elevada categoria, ou 
seu substituto legal na falta ou impedimento como presidente, ou do seu 
substituto legal na falta ou impedimento daquella, e dos presidentes das 
mesas eleitoraes dos districtos." 

E a segunda, diz o art. 8; : 
"A junta apuradora da séde dos districtos eleitoraes se reumra no edi-

ficio da Camara Municipal e será formada pelo juiz de direito da comarca, 
como presidente, ou seu substituto effec tivo, na falta .ou impedimento do 
primeiro, e dos presidentes das juntas dos municípios do districto respec-
tivo, ou de um dos membros delegado pelos outros, e fará a apuração 
geral dos votos constantes das authenticas das apurações parciaes da eleição 
para Deputados, dentro do prazo de 3o dias, d epois destas a,purações. " 

Ora, t endo se reunido na séde do 4o districto eleitoral, Petropolis, a junta 
apuradora, constante de sete juizes dos 10 que compõem esse districto, é 
claro que não podia haver duplicata da junta e de diplomas, porque este é a 
cópia da acta authentica dá apuração, assignada pela mai!)ria, sinão a una-
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nimidade, da junta. No Senado ficou estabelecido de modo inilludivel que 
diploma é a authentica assignada pela maioria da junta apuradora, não 
podendo haver duplicata, porque a cópia da acta assignada pela minoria da 
mesma junta não é considerada diploma. O mesmo se encontra na lei 
eleitoral do Estado do Rio, art. 

Portanto, não houve duplicata de diploma, como não pôde ter havido da 
junta apuradora do 4-o districto, porque ella não podia ser composta de 
quatro supplentes, quando sete juizes estavam reunidos e funccionando no 
edificio da Camara. Municipal, _conforme determina a lei, em_quanto que os 
supplentes se reumam clandestmamente em logar desconhecido, sendo que 
os de ltaguahy e tlumiclouro allegavam a ausencia dos juizes respectivos, 
quando estes funccionavam na junta legal, no edificio da Camara Municipal. 
Nem se pôde allegar que a presidencia da junta apuradora competia ao 
supplente do juiz de direito de Petropolis ; entretanto, os presidentes das 
juntas parciaes recorreram á lei n . 740, que organizou a -justiça do Estado, 
como subsidiaria á lei eleitc;>ral, p~ra designarem o seu presidente, de 
accôrdo com o art. 10, que assim exprime : 

" Os juizes de direito serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, 
pelos juizes municipaes do termo ou termos da comarca, na ordem que fôr 
designada pelo Tribunal da Relação. 

§ I. o Na falta ou impedimento deste, a substituição será feita pelo juiz d,e 
-direito da comarca mais visinha na ordem estabelecida por este artigo, 
tendo em vista a facilidade das comunicações. " 

Nao havendo termos na comarca de Petropolis, andaram bem os membros 
da junta do 4. 0 districto, recorrendo subsidiariamente á lei de organização 
judiciaria para a escolha do seu presidente. 

E' certo que ha quem pretenda negar a legitimidade dos diplomas expe-
didos pela junta legal do f.Í. 0 districto eleitoral, allegando que o Supremo 
Tribunal não concedeu a ordem de habeas-corpus i~·ualmente impetrada em 
favor dos candidatos opposicionistas. Mas isto e um absurdo, porque o 
egregio tribunal assim procedendo demonstrou escrupulos em entrar em inda-
o-ações de ordem puramente políticas, como as de conhecer da legalidade 
â.esta ou daquella junta apuradora, ou dos direitos deste ou daquelle candi-
dato. O Supremo Tribunal deu a ordem aos candidatos diplomados 
do I. 0 , 2. 0 , 3. 0 e 5. 0 districtos eleitoraes para que elles pudessem se reunir 
livremente e pleitear os seus direitos perante o poder competente, e, si não 
foram contemplados nessa sentença os candidatos do 4· o districto eleitoral, 
foi porque, parecendo a um dos illustres membros do tribunal que havia 
duplicata de diplomas, e não querendo indagar da legalidade das juntas 
apuradoras, negou seu voto a essa decisão . 

Entretanto, o voto elo egregio Tribunal não tinha outro effeito senão o de 
garantir aos impetrantes a liberdade de locomoção e o direito de se reunirem 
para o fim determinado, de verificarem os seus poderes eleitoraes, na forma 
da lei. Mesmo para casos desta natureza, em que a sentença do Tribunal 
pode interessar uma questão política, ha juizes que condemnam em absoluto 
a intervenção judiciaria, como o eminente Sr. Amaro Cavalcanti, cujas idéas 
são hem conhecidas do Senado. 

E' certo que alguns membros do egregio ~ribunal, e tambem notaveis pelos 
seus talentos, p ensam de modo contrariO, entendendo que o Supremo 
Tribunal, tem autoridade para se envolver em todas as questões políticas 
que forem levadas ao seu conhecimento, mas, nem por isso o caso ela dupli-
cata da junta apuradora do 4. 0 districto eleitoral do Estado do Rio foi consi-
derado por esse lado. Entretanto, si o tivesse sido, em nada poderia apro-
veitar aos candidatos situacionistas do Estado, porque o Supremo Tribunal 
não· reconheceu igualmente os direitos dos candidatos diplomados pela junta 
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apuradora de supplentes e que se reuniu clandestinamente em casa de um 
interessado directamente no pleito eleitoral. 

Si a ordem de habeas-corpus pudesse aproveitar sómente aos que a obti-
veram, a opposição teria maioria para o reconhecimento dos seus candidatos, 
si uma manobra governamental não fô sse, desde logo , posta em pratica 
para se fazer a duplicata de Assembléas Legislativas. 

Na noite em que a ordem de habeas-corpus foi concedida, o presidente do 
Estado, usando de uma attrihuição singular qual a de transferir para 
qualquer ponto do Estado a séde da assemblea, decretou a sua _transfe-
rencia de Nicteroy para Petropolis, sem designar local em que ella devia se 
reunir no dia seguinte. 

De facto, sendo publicado no sahbado o decreto de transferencia da séde 
da assembléa que devia se remlir no domingo, os candidatos foram para 
Petropolis e lá, cada parcialidade política fez a sua reunião separadamente, 
sendo que o 1.0 vice-presidente da assembléa transacta convocara a reunião 
para o edificio da Camara Municipal, quando esta convocação, de accôrdo 
com o regimento, cabia ao presidente, e não ao seu substituto. E para o 
caso, de fórma alguma poderá se aUegar que tendo o Supremo Tribunal 
negado a ordem de habeas-corpus aos candidat.Cls diplomados do 'í. 0 districto, 
em cujo numero se achava o Dr. Alves Costa, que elle estava impossibilitado 
de presidir a assembléa~eleita. 

A disposição regimental é claríssima e não ha quem possa torcei-a para 
privar o Dr. Alves Costa, presidente da assembléa, cujo mandato expirou o 
anno passado, do seu direito. 

Eis o que diz o art. L o : 

" No primeiro anno de cada legislatura, I5 dias antes do designado em 
lei para abertura da Assembléa Legislativa do Estado, reunidos os deputa-
dos eleitos na sala das sessões da Assembléa ao m eio-dia, occupará a pre-
sidencia o .deputado que tiver sido presidente, 1. o ou 2. o vice-presidente na 
ordem de precedencia, na ultima sessão legislativa annual ou extraordinaria, 
si houver sido eleito para a nova legislatura e, na falta de qualquer delles, o 
1. 0 secretario ou 2. 0 , que tambem tenham servido na mesa anterior, si 
porventura tiverem sido egualmente eleitos, embora, contestados estes ou 
aquelles. » · 

Ninguem poderá negar ao Sr. Alves Costa a qualidade de candidato 
diplomado, embora pudesse haver duvida a respeito da junta apm·adora, 
porque então elle seria um candidato contestado, e como esta qualidade 
nada impedia, deante do todo regimental, de presidir os trabalhos prepara-
todos da Assembléa eleita, elle principalmente, elle só, poderia ser o presi-
dente dessa: Assembléa. 

A victoria da opposição, porém contrariava os situacionistas do Estado 
que precisayam fazer a dualidade da Assemhléa para reconhecer e proclamar 
o seu candidato á presidencia no proximo quatriennio. 

Si o resultado da Assembléa eleita não influísse no reconhecimento do 
futuro presidente do Estado, certamente não se teria dado a duplicata que 
veio perturbar ainda mais a ordem no Rio de Janeiro. 

Estamos, portanto, deante de uma dualidade de Assembléa, da qual 
r esultará uma dualidade de governo, que a forma republicana não 
comporta. 

A necessidade da intervenção não póde ser mais característica, porque 
a União não pode tolerar a deformação do regimen em mn dos membros da 
federação. 

A Commissão de Constituição e diplomacia entende, pois, que é caso de 
se decre tar uma medida de governo, para manter a forma republi-
cana e restabelecer a ordem geral no Estado do Rio de Janeiro, 

VOL. V 2 
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evitando a anarchia orçamentaria e a perturbação da ordem, por isso propõe 
o seguinte projecto. 

O Congresso Nacional resolve: . 
Artigo muco. E' reconhecida legitima a Assembléa Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro, cujas sessões preparatorias foram 
Projecto N. 7 presididas pelo Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, de 

accôrdo com as disposições do respectivo regimento, 
ficando o Poder Executivo autorizado a intervir, nos termos do art. 6. 0 , n . 2, 
da Constituição Federal, dada a- permanencia da dualidade de Assembléas 
Legislativas perturbadora da forma republicana no mesmo Estado ;. revoga-
das as disposições em contrario. 

9 de agosto de 1910. --.A. Azeredo, presidente e relator. - Alencar Gui-
marães . .-..A imprimir. 

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO 

O Sr. Josél\llarcellino (1).- Sr. Presidente, aausencia do eminente 
Senador o Sr. Ruy Barbosa, que priva assim o Senado de ouvir a sua pala-

. vra autorizada, repleta sempre de fulgores e ensina-
2. a discussão mentos, tendo-se em consideração a coragem cívica 

co.m que S. Ex. sóe encarar sempre de frente e illu-
do projecto n.o 7 . minar todas as questões políticas que se tcem agitado 

em nosso paiz, bem está indicando que só motivo 
extraordinario podia determinar o não comparecimento de S. Ex. á sessão 
de hoje, para iniciar esse importante debate, que diz tão de perto com as 
instituições políticas que adoptámos, e nas quaes foi o eminente Senador 
magna pars. 

Podia, portanto, dispensar-me, Sr. Presidente, de exhibir documento pro-
batorio do motivo que determinou essa ausencia, si o momento actual não 
fosse de tamanha gravidade, não fosse de tamanha importanc;ia, de modo 
que a minha simples palavra não bastasse para a justificativa da ausência 
do Sr. Senador. . 

O Sn. PINHEIRO MAcHADO.- Permitta-me V. Ex., mas os antecedentes 
do nobre Senador Ruy Barbosa, o seu caracter, dispensam a exhibição de 
qualquer documento. Basta a palavra de V. Ex. 

O Sn. JosÉ MARCELLINO. - Perfeitamente; mas, si se tratasse de · uma 
sessão commum; no momento, porém, depois dos incidentes políticos por 
que está passando a Federação Brazileira, não nos podemos limitar a suppq-
sições e ao conceito que merecidamente gosa o illustre Senador. (Apoiados.) 

Além disso, Sr. Presidente, o documento a que me acabo de referir, que 
é uma carta de S. Ex. recebida por mim poucos momentos antes de vir para 
o Senado, tem o grande alcance de firmar a sua opinião de um modo claro 
e preciso no tocante ao assumpto que se discute . 

Eu ~eço, portanto, permissão a V. Ex. para ler a carta a que acabo de 
me refenr. 

(1) Este di~curso não foi revisto pelo orador. 
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_" Meu caro collega Senador José Marcellino . . , 
Ameaçado, ha dias, de accesso de grippe, qu~ desta nmte para ca se de-

clarou trazendo-me febre e obrigando-me a estar de cama, não posso, como 
tencio~ava romper hoje o debate contra a intervenção, que o Senado vae 
votar cont~a as conhecidas opiniões e tradições de todos os seus chefes. De 
muit~ bom grado faria eu o sacrificio de ir áquella Camara, a despeito da 
febre e da tosse:Infelizmente, porém, nã? ha lutar contra a I?rostraçã? carac-
terística desta doença. Mas quero, daqUI mesmo, por seu mtermedw,_ meu 
caro collega, expriJ?ir ener~icamente o !ll~u. vot_o adverso a essa medtda, a 
mais nefasta, a mrus desatmada, a mats mJusttficavel, que nesse momento 
se poderia adaptar. " 

O SR. PINHEIRO MACHADO. - A mais patriotica. 
O SR. JosÉ MARCELLINO (continuando a leitur·a) . - " Eu a considero 

como a traição final á Republica e á Federação. " 
E ' a resposta ao aparte . 
(Continuando a leitura.) " Si um novo Monk se propuzesse a restabele--

cer entre nós a monarchia, como anelam tão alvoraçados em crer os fieis 
desse regimen, com esse presente, que de antemão e de mão beijada lhe 
fazemos, estaria aberta a estrada para, pelo desmonte da autonomia dos 
grandes Estados, se ir ter á centralização e ao throno. O que fazem esses 
Estados, os ainda capazes de resistir, não resistindo com todas as forças, 
constitue um verdadeiro suicídio, cujo espectaculo nos convence de que se 
b aniram totalmente do nosso mundo político o civismo, a honra e o senso 
commum. Toda essa erudição . americana e suissa, argentina e mexicana, 
amontoada para servir os interesses de tão ruim causa, não vale nada para 
o nosso caso. E' o que eu queria mostrar. Na Argentina seria talvez possí-
vel, não havendo, a tal respeito, escola mais perigosa. No Mexico, não me-
nos. Nos Estados Unidos e na Suissa não haveria quem désse a um Presi-
dente da Republica uma intervenção para fundar ou consolidar, em um Can-
tão ou em um Estado, o seu domínio de senhor feudal. Não é ela competen-
ciaclo Congresso que se trata para autorizar intervenções, nem tampouco elo 
caso especial do lUo de Janeiro. Nas circumstancias actuaes á vespera da 
situação que ahi vem, o que se vae praticar , creanclo _esse precedente, é ins-
taurar a liquidação do systema federativo e solapar as instituições consti-
tucionaes pela maior elas suas garantias. " \ 

O Sn. PINHEIRO MACHADO. - E ' manter a autonomia dos Estados na 
Federação. -

O SR. JosÉ lYIARCELLINO (continuando a leitura). - " Outros fossem os 
tempos, e eu me animaria a supplicar aos meus collegas não precipitassem 
a terceira discussão, par_a me ouvirem, como precipitaram a segunda. Mas 
com a experiencia do que acaba ele succeder na eleição presidencial, com 
esse vento de inconsciencia e loucura que ahi sopra, não me é dado espe-
rar que ~enl;am ess~ complacenci~ para com os se?s c?ntradictores. ·. 

Asstm e que . so me resta pedir a Deus a termmaçao breve da mmha en-
fermidade, para que eu chegue ainda a tempo a participar da terceira dis-
cussão. Caso, porém, termine ella antes do meu restabelecimento em qual-
quer outra opportunidade que o Regimento do Senado me facult~ antes de 
encerrado o debate da outra Camara, procurarei desempenhar-~ne desse 
dever. 

Com a maior estima, meu caro collega. - Seu amigo obrigado, Ruy 
Barbosa . " 

Para iniciar este debate, já que não nos é dado ouvir a palavra tão 
c~ei~ de att:a?t~vos do eminen.te Sen~dor,_ esta cart~ que acabo de ler con-
strtu:rá u m IDicto de forte e mvenc1vel 1mpugnaçao ao projecto em dis-
cussao. · 
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O SR. ALFREDO ELus. - Apoiado. 
O SR. A. AzEREDO. - São modos de ver .. 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - Mas, Sr. Presidente, a Federação brazileira 

está areclamar o esforço e a coragem, tanto de seus grandes homens, como 
das mediocridades como eu (não apoiados), pois todos nós devemos concorrer 
para afastar do Brazil os dias negros que se nos afiguram imminentes e de 
que este projecto é, sem duvida, o triste e deploravel começo. 

O illustre relator da Commissão de Constituição, na exposição de moti· 
vos do projecto, depois de historiar o caso do Rio de Janeiro, depois de 
affirmar que o que se dá naquelle Estado é a dualidade de Camaras, con-
ceitúa da seguinte fórma : " dualidade de Assembléas Legislativas é a dua-
lidade de orçamentos, é a fixação difl'erente de impostos, é a arrecadação 
revo lucionaria de impostos do contribuinte que não póde distinguir entre a 
autoridade legal e a autoridade illegitima; admittil-a seria sacrificar o regi-
meu". '--

O SR. A. AzEREDO. - V. Ex. não está de accôrçlo com isto? 
O Sn. ALFREDO ELLIS.- Absolutamente. 
O Sn. Josi MARCELLINO. -Absolutamente não. 
O Sn. A. AzEREDO . - Si se désse uma duplicata na Bahia ... 
O SR.JosÉMARCELLINO. - V. Ex. sempre a tocarnaBahia. Aqui setrata 

de uma these. 
O Sn. A. AzEREDO. - A Bahia faz parte da Federação. 
O SR. JosÉ MARCELLINO.- Garanto a V. Ex. que não tenho duas opi-

niões, uma aqui qu~ndo se trata d~ direito de terceiros, e outra depois, 
q uando· se trata de mteresses propr10s. 

Este aparte de V. Ex. veiu antecipar a manifestação de uma verdade. 
O SR. A. AzEREDO.- V. Ex. dirá. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. -V. Ex. fez o historico da dualidade ou dupli-

cata das Camaras, na Federação . 
O Sn. A. AzEREpo . - E passou-me a da Bahia. 
O Sn. JosÉ ;t\'[ARCELLINO. - Esta du~lidade cahiu sempre por si, isto é, 

as Camaras cancatas, as Camaras arranJadas como recurso de opposição 
acabaram sempre desapparecendo por s1 mesmas . 

O Sn. A. AzEREDO. - Nem sempre foi assim. 
O Sn. JosÉ MARCELt.INO. - E assim cahiria tambem este caso do Rio 

arranjado... ' 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - Apoiado. 
O Sn. A. AzEREDO. - Não apoiado. 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - ... propositalmente arranjado . 
O Sn. PINHEIRO MACHADO. - Por quem? 
O SR. JosÉ MARCELLINO. -Si em· uma balança não estivessem a auto-

nomia e os destinos de um Es tado, e na outra o chefe da política nesse 
mesmo Estado, e que actualmente é o chefe da Nação... . 

O SR. A. AzEREDO. -Na Bahia foi sacrificada a Assembléa elo Estado. 
O SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte . 
O Sn. JosÉ MARcELLINO.- Quando V. Ex. quizer abrir um debate a 

respeito do caso da Bahia ... 
O SR. SEVERINO VIEIRA. -A occasião é opporiuna. 
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O SR. JosÉ MARCELLINO.- Poderei chegar até lá, mas peço a VV. EEx. 
que me permitam proseguir na minha exposição. 

O Sri. SEVERINO VIEIRA. - V: Ex. é bastante calmo para não se pertur-
bar na tribuna. 

O SR. JosÉ MARCELLINO. -Com essa fuzilaria de apartes, e bem sabem 
qqe eu sou um obscuro expositor do meu modo de pensar, não estando habi-
tuado ao debate, posso tomar um rumo difl'erente, prejudicial á causa de 
que nos occupamos. 

O SR. SEvERINO VIEIRA. -V. Ex. já adquiriu os habitos de lutador. 
(Risos.) 

O SR. JosÉ MARCELLINo. -Só si foi com o contacto de V. Ex. e de ou-
tros que me deram lições. (Hilaridade.) 

Ia começar pelo conceito enunciado pelo illustre relator, quando fui 
chamado a estas digressões, que teem relação, si bem que remota, com o 
debate. 

Permitta,m-me, pois, os illustres Senadores, que eu prosiga nas minhas 
toscas e desalinhavadas considerações. · 

Diz S. Ex. que dualidade de Camaras é dualidade de orçamentos, é 
dualidade de cobrança de impostos, etc . 

Antes de tudo, sou pouco lido nesses assumptos e só como diletante do 
Direito Publico, do Direito Privado e pelo dever que tenho, já pelos cargos 
que exerci, já pelas minhas funcções de legislador, procuro conhecer e fazer 
uma apreciação sobre o que se deve entender por dualidade de Camaras. 

Primeiro dêvemos indagar o que constitue o Poder Legislativo de um 
Estado. 

Todos sabemos· que o Poder Legislativo não se constitue só propria-
mente dos Deputados ou Senadores eleitos, e que as suas deliberações de-
pendem da intervenção do Chefe do Executivo com o direito que tem de 
sancção ou de veto. · 

Parece-me que esse é um principio não controvertido. 
Pergunto : h a no Estado do Rio de Janeiro dous poderes legislativos? 
·O Sn. CoELHO E CAMPos. - Duas Camaras. 
O SR. JosÉ MARcELLINo.- Perdoe-me V. Ex. O Poder Legislativo do 

Estado é exercido pela Camara Legislativa com a collaboração do Chefe do 
Poder Executivo. Foi isto, pelo menos, o que me ensinaram e que ainda hoje 
estou aprendendo, no tocante a esse assumpto. 

O Sn. A. AzEREDO.- Ha dualidade de Camaras. V. Ex. não poderá con-
testar . A legal é aquella que foi presidida pelo presidente da anterior; a 
outra. é illegal. 

O SR. JosÉ MARCELLINo. -Está V. Ex. enganado . Poder Legislativo de 
um Estado é aquelle que é exercido por uma assembléa, com a collabora-
ção do presidente do Estado. Não fôra assim e onde iria parar a Federação? 

VV. EEx. batem-se contra a Assembléa Legislativa que dispõe de colla-
boração do presidente elo Estado, porque essa é contraria aos interesses do 
chefe do partido opposicionista e ao mesmo tempo Presidente da Repu-
blica. 

O SR. A. AzEREDO.- Que não está em causa. 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - Que está em causa, que é a machina de toda 

essa tramoia. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO.- V. Ex. está u sando de expressões in-

compatíveis com a sua reconhecida educação. 
O SR. ALFREDo ELLIS.- Esiou usando de palavr::ts que exprimem o 

que é a opposição do Estado do Rio e o meu pensamento. 
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O Sn. A. AzEREDO. - Que exprimem o seu pensamento, apoiado ; não 
apoiado, em relação á opposição do Estado do R10. 

o Sn. JosÉ MARCELLINO . - Não estivesse em causa a pessoa do Sr. Pre-
sidente da Republica e o Senado, _de acôrdo com os seus pre~ede~tes, lan-
çaria ao seu archivo a representaçao da ~ppa:ent~ Camara Legislativa, como 
tem feito com muitas outras representaçoes 1dent1cas. / 

O Sn. A. AwnEDO.- V. Ex. está enganado. O Senado já tratou deste 
assumpto. Não é este o primeiro caso. O Senadojá votou uma intervenção .. , 

O Sn. ALFREDO ELLIS. - Que cahiu na Camara. 
O SR. A. AzEREDO. - ... ~e cabiu na Camara. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. - Não tenho idéa disto. E' possível que VV. 

EEx. estejam com a razão . 
O SR. A. AzEREDO . - Já ha este precedente. 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - Disso tenho eu idéa, como tenho idéa do 

caso da Bahia, onde houve tambem um simulacro de dualidade de Camaras; 
representou-se para aqui, mas por inanição, porque ninguem tomava a 
serio semelhante ajuntamento, o caso ficou sem consequencias -e disso dá 
testemunho o illustre Senador pela Bahia, que agora é tão fervoroso adepto 
da- intervenção. 

O Sn. A. AzEREDO. - Elle tem razão ; queria tambem a outra inter-
venção. 

O Sn. JosÉ MAnCELLINO. -Sr. Presidente, bem vê V. Ex. que as di-
gressões estão me afastando do meu modesto trajecto . 

O Sn. ALFREDO ELLIS. - Modesto, mas seguro. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. -Ora, si no Estado do Rio não se dá duali-

dade de poder legislativo, nos termos em que deve ser entendida, essa in-
tervenção é uma verdadeira monstruosidade. Isto é: quer se considerar po-
der legislativo um agrupamento de cidadãos muito d istinctos, muito esti-
maveis mesmo .. . 

O Sn. A. 4zEREDO. - E eleitos pelo p'Óvo do Rio de Janeiro. 
O Sn. JosÉ lVIARCELLINO. - .. . que dizem estar legislando. Mas para 

quem, para ser executado por quem, para ser sanccionado por quem, 
quando ao lado desse agrupamento está funccionando legalmente a Camara 
que foi aberta pelo Presidente do Estado, que recebeu a sua mensagem e 
está em relações com o outro poder do Estado, que é o Judiciario? 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro está perfeitamente constituido 
com os tres poderes harmonicos entre si - o Poder Legislativo, o Poder 
Executivo e o Poder Judiciario. Surge, porém, um agrupamento e diz que 
é tambem Poder Legislativo. Mas do mesmo modo póde amanhá apparecer 
um terceiro agrupamento tão arbitrario como o segw1do ... 

O Sn. A. AzEnEDO. - Arbitraria é a outra, que tem por si a força do 
Estado. · 

O Sn. JosÉ MARCELLINO. - ... tão arbitrario será o terceiro e o quarto 
como é o segundo, desde que ha uma assembléa legalmente funccio -
nando. 

O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - A legalidade está na lei e não na von-
tade do governador do Estado . 

. o Sn. JosÉ MAR?ELLINO. -Nem na do Presidente da Republica. Está na 
le1; o _9ue estou dizendo - é definido pela propria Constituição. 
. Nao dá, portanto, Sr. Presidente, no Estado do Rio de J aneiro, a dua-

lidade de poderes legislativos; nem se póde dar em Estado algum, porque 
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o Poder Legislativo não é composto sómente pela Camara e sim por esta 
e o chefe do Poder Executivo. 

Si amanhã apparecer um cidadão qua,lquer dizendo-se e:overnador do 
Estado do Rio, um terceiro candidato, pôde-se reunir outra t.;ama.ra e re-
conhecei-o como &overnador. Que devemos fazer então? Abrir precedente 
para que isso se d.ê? 

O governo do Estado do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, es tá dentro 
da orbita constitucional do Estado do Rio , da Constituição Federal. 

Como a.ffirma.r, pois, que ha dualidade do Poder Legislativo, que ha. 
desordem, que ha perturbação, que ha ameaças no Estado do Rio ? A Re-
publica e a. Federação ~ que são ameaçadas. -

O Su. A. AzEREDO. -Só não está ameaçada a Bahia. 
O Su. JosÉ MARCELLINO . - ·Em que consistem a desordem e a. pertur-

bação no Estado do Rio? 
O SR. HERCILIO Luz . - Na intervenção federal. 
O SR. JosÉ MARCELLINO . - Funcciona.m, ha.rmonica.mente, regularmente, 

todos os. poderes do Estado: como, portanto, fantasiar desordens e pertur-
baçêíes para explicar uma intervenção indebita, annulladora do nosso re-
~w? . 

No Estado do Rio não ha. desordens , não ha. perturbações, ha. sómente 
o. proposito de levar a desordem e a perturbação até lá, e este proposit;o 
parte dos que promovem a intervenção, intervencão esta., como dizia eu, 
deante da qual, até hoje, o Congresso Federal tem recuado, tomado de 
justo receio e de justo temor e que servirá apenas para acabar com os laços 
da Federação e para soldar os grilhões do ca.ptiveiro dos Estados ao Centro, 
annullando e fazendo desapparecer completamente a Federação Brazileira. 

Dualidade de orçamentos, diz o parecer, conflicto ele arrecadação de im-
postos, a.pplica.ção revolucionaria de todas as leis . Mas qual a razão, qual o 
motivo, qual a circumstaucia que levou o parecer a. affirmar isto, si lá 
existe o governo legal do Estado e apenas uma sombra. de dualidade de 
camara, uma apparencia de Cama.ra dos Deputados innocua, que não pôde 
agir, cujos actos não podem ser tomados em consideração e nem podem ter 
execução ? Affirmou o parecer esta proposição, para assim justificar a neces-
sidade ela jntervenção. 

o SR. A. AzEREDO. - o parecer affirmou uma verdade. 
O SR. JosÉ MARCELLINO. -Eu ta.mhem estou affirma.ndo uma. verdade, 

fundada em factos, em princípios e em circumsta.ncias. O parecer de V. Ex. 
fantasiou factos e circumstancias . que não se dão e nem se podem dar, 
porque amanhã, essa camara, como tantas que se teem organizadq nas 
mesmas condições, terá desapparecido por si mesma.. 

O empenho que ha. é de perturbar o Estado do Rio, intervindo nelle 
indebitqmente. E esta intervenção de hoje constituirá precedente para as 
intervenções de amanhã, que se extenderão a todos os outros Estado e assim, 
a prevalecer essa intervenção, o regimen federativo vae se a.sphyxiando. 

Qualquer de nós, quando se trata do cidadão, do direito singular , do 
direito particular em face do poder publico, deve se inclinar sempre para a. 
liberdade do cidadão . 

. Os Estados gozam de certos elementos de liberdade e a Constituição 
lhes garante a autonomia e os seus meios proprios de a.cção até certo ponto 
independentes elo poder central. Por isso teem merecido todas as attenções 
elo Cong-resso, deixando-se que incidentes corno o de que tratamos sejam 
resolvidos pelas propria.s circumstancias. 

Mas vem o poder omnipotente, para. o qual ha uma. escola que entende 
que tudo lhe deve ser concedido -e é o caso do Rio de Janeiro - e perinitte 
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a intervenção para decidir até sobre qual a verdadeira Camara e qual a 
apocrypha. 

Para chegarem a isso, estabelecem esse axioma e dahi vão até a 
applicação do § 2. o do art. 6. o da Constituição. Não é? (Dirigindo-se 
ao Sr. A. Azeredo.) 

O SR. A. AzEREDO. - Parece. 
O SR. JosÉ MARCELLINO.- Não contando fallar hoje, deixei de estudar 

bem o assumpto. 
V. Ex. bem sabe que quem devia estar aqui, honrando e illuminando 

esta tribuna, era o grande luzeiro do direito publico brazileiro, sinão do 
direito publico mliversal. 

O SR. A. AzEREDO. - Apoiado. 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - Só uma circumstancia, que todos lamen-

tamos, explica a minha presença nesta tribuna, protestando contra essa 
monstruosa intervenção. 

Aqui deveria estar esse eminente brazileiro, em quem todos não sabem 
o que mais admirar, si o talento, si o saber, si o patriotismo, si o civismo. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Muito bem. 
O SR. JosÉ MARCELLINO.- Eu s.ou um simples acolyto e aqui estaria 

para aprender os seus ensinamentos. Não estranhe, portanto, V. Ex. 
que eu lhe pergunte si é o§ 2. 0 do art. 6·0 que falia na manutenção da fôrma 
republicana federativa. 

Sr. Presidente, não bastam palavras bonitas .e .sonoras. Onde houve 
quebra da fórma federativa no Estado do Rio? 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - O presidente do Estado fez uma Camara 
á sua feição. 

O SR. JosÉ MARCELLINO. - E agora o Presidente da Republica quer 
mandar lazer uma á feição delle! O melhor é fazermos a reforma da Cons-
tituição. 

Afinal, sou obrigado a digressões e a dar certas explicações. 
Voto ao Sr. Presidente da Republica muita consideração e estima e 

sinto-me realn;J.ente violentado nos meus sentimentos para com S. Ex., 
ao ter que vir descarnar estas chagas que estão corroendo o regimen 
federativo e da existencia das quaes é S. Ex., infelizmente, o principal 
causador. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Não apoiado. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - O unico responsavel. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Não apoiado, 
O SR. A. AzEREDO.- De que não será elle responsavel? 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - Mas, Sr. Presidente, eu quizera que os mes-

tres de direito constitucional, que em grande numero existem nesta Casa, 
explicassem o que é fôrma republicana federativa. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Perturbação da lei eleitoral. 
O SR. JosÉ MARCELLINO. -Isto nada adeanta, porque não está provado 

que o r egimen·eleitoral fosse elim.i.D.ado. Si, porém, não tivesse havido elei-
ção, então, talvez tivesse cabimento o carinho de SS. EEx. pela manutenção 
da fó:I;ma republicana federativa, assim perturbada. 

Houve eleição, e admittamos que tambem houvesse fraude. Mas quem 
ignorará que em todo este paiz as eleições são frequentemente fraudadas ? 

· O Sn. VICTORINO MoNTEIRO . - Na Bahia não houve fraude. 
O SR. JosÉ MAHCELLINO. - Quando digo - no Brazil inteiro- creio 
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não ter excluído a Bahia, mesmo porque não me proponho a modelo de 
virtudes. · 

Na Bahia, como em toda parte, entre os governistas e opposicionistas 
ha bons e máus. · 

Estou, Sr. Presidente, como V. Ex. vê, expondo com clareza o meu 
modo de pensar ... 

O SR. A. AzE~Do. - E muito bem, debaixo de seu ponto de vista. 
. O SR. JosÉ MARCELLINO. - ... de accôrdo com o bom senso que Deus 

me deu. · 
O SR. A. AzEREDO. - E com· muita intelligencia, com muita habi-

lidade, com habilidade e intelligencia com que V. Ex. sabe dirigir as 
cousas. 

O SR. JosÉ MARCELLINO.- Mas em que consiste, pergunto, a fórma 
republicana federativa? 

Não assentará essa fórma republicana federativa na determinação taxa-
tiva da lei das leis de cada Estado se organizar de accôrdo com a Consti-
tuição Federal? . 

Em que consistirá, senhores, esta perturbação da fórma republicana 
federativa, tão forte que justifica a intervenção do Congresso ? 

Assentará, por acaso, essa intervenção no§ 2. 0 do art. 6. 0 da Consti-
tuição · republicana? 

Creio que não, porque, infelizmente, já são um pouco vulgar na vida 
da Republica casos desta natureza. Não é o primeiro que se dá, e da anor-
malidade, permittam-me o termo, dessas reiteradas dualidades nenhum 
grande mal tem surgido á Republica. Funccionam duas camaras legislati-
vas, apparentemente uma legal, outra illegal, e, depois de pouco tempo, 
a illegal, a que não tem com quem se corresponder, extingue-se natu-
ralmente, sem ·nenhum barulho, sem nenhuma perturbação da ordem 
publica. 

Mas, Sr. Presidente, a pergunta que tenho feito, por mais de uma· vez, 
sobre o que consiste a fórma republicana federativa não mereceu ainda a: 
honra de uma resposta. 

O SR. A. AzEREDO.- Simplesmente nisto : a assembléa legislativa legal 
sendo aquella que foi presidida pelo Sr. Alves Costa, a outra deixa de 
existir e, continuando ella a i'unccionar, ha perturbação no Estado. 

O SR. JosÉ MARCELLINO. - Onde está a perturbação da ordem 
publica? 

O SR. A. AzEREDO. - E' a eleição feita pelo povo e annullada pela von-
tade do Governador. 

O SR. JosÉ MARCELLINO. -Mas ha até um accórclão affirma.ndo que o 
Sr. Alves Costa não foi diplomado. (Apoiados e não apoiados.) 

O SR. A. AzEREDO. - Perdoe-me. V. Ex. não es tá com a verdade. 
O SR. JosÉ MARCELLINo: -Como não estou? Não ha quem ignore; um 

accôrdão baseado em lei. 
O SR. A. AzEREDO.- Onde está isso? 
O Sn. ALFREDO ELLIS. -E' urna lei do Estado do Rio, n . ;81. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO dá um aparte. 
O SR. JosÉ MARCELLIJ."'IO. - ·Isto é outra phase ou mesmo outra face ela 

questão, na qual não quero entrar. Não estou mesmo habilitado a isso; não 
tinha tempo de manusear a lei eleitoral do Estado· ao Rio e estodal-a como 
fez V. Ex. · 
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Estou fallando por desencargo de consciencia, para que não passe em 
silencio uma monstruosidade destas, um aleijão . 

O SR~ A. AzEREDO. -Maior aleijão é reconhecer o g-overnador do Estado, 
com uma minoria. 

O SR. JosÉ MARCELLINO. - Sei, entretanto, que esse aleição vae passar 
triumphante, como disse o Dr. Ruy Barbosa eJ;!l sua carta. E' tun facto con-
summado e isso só deve ser motivo de tristeza, magoa e mesmo de surpresa 
para nós brazileiros , principalmente para nós, que temos a responsabilidade 
ela manutenção do reg-imen que adoptámos, de seu prestig-io e não devemos 
esquecer nossos deveres, para agradar ao sol... 

O SR. A. AzEREDo . -Não sei a que -sol. 
O SR. JosÉ MARCELLINO.- O Presidente da Republica. 
O SR. A. AzEREDO. - Mas este Governo e outros passados podem ter 

aquecido muita gente; a mim, não. 
O SR. JosÉ MARcELLINo. -Esse sol que nos transforma tanto, que por 

elle nos resolvemos a tocar em assumpto tão grave, em ponto ela Consti-
tuição tão melindroso, que cleante delle todos teem recuado- o art. 6°. 

O SR. ALFREDo ELLIS. - O coração da Republica. 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - Agora se o vae apunhalar. Desculpe-me, 

portanto, o honrado Senador, relator da Commissão de Constituição, que 
não attenda a seu aparte ; fal-o-hei em outra discussão, si outro mais com-
petente não o fizer. 

O SR. A. AzEREDO.- V. Ex. está fallando de tal modo, que estou quasi 
resolvendo nunca mais fallar no caso da Bahia. 

O SR. JosÉ MARCELLINO.- V. Ex. tem tanta sympathia pelo caso da 
Bahia, gosta tanto de fallar nelle, porque foi um poderoso auxiliar nesse 
caso. 

O SR. A. AzEREDO .. - E, si V. Ex. quer, eu explico já os motivos por 
que fui auxiliar nesse caso. V. Ex. comprehende, q;uando ouvimos uma 
inverdade e tomamol-a por verdadeira, que se ha de fazer sinão acceital-a ? 

O SR. JosÉ MARCELUNO.- São sympathias de V. Ex., que muito me 
lisonjeiam, pela defesa que tomou ela causa da Bahia e na qual collaborou 
tão efficazmente. 

O SR. A. AzEREDo. -Não collaborei. -
0 SR. JosÉ MARCELLINO. - Collaborou com o seu apoio moral. 
O SR. A. AzEREDO. - E' verdade, quando era chefe, considerado assim 

naquelle tempo, o Sr. Senador Ruy Barbosa. 
O SR. JosÉ MARCELLINo. - Como ainda o é hoje, quando, além de chefe 

do partido situacionista da Bahia, é chefe da reacção brazileira. 
O SR. A. AzEREDO. - Si tivesse sido chefe, a Bahia não teria adaptado 

outra candidatrn·a. 
O SR. JosÉ lVIARCELLINO. -Não é exacto; e em outra occasião ainda 

poderemos eleger o Sr. Ruy Barbosa. 
Entretanto, devo dizer que, quando a Bahia apresentou unanimemente 

a candidatura do Sr. Ruy Barbosa, outt·os Estados, que divergiam ela candi-
datura do Cattete, recusaram acceital-a. E naquella occasião tudo faz crer 
que a candidatura do Sr. Ruy Barbosa seria victoriosa. 

Entretanto, foi o Sr. Ruy Barbosa que sempre teve a isenção de animo 
de antepot· aos seus interesses os interesses geraes, foi, como V. Ex. sabe, 
qu_em tomou a iniciativa de promover um accôrdo entre as opposições, 
ex1s tentes, de modo a ser apresentada outra candidatura conciliadora. 
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O Sn. A. AzEREDO . Antes mesmo desta indicação, a Bahia tinha 
aberto mão do Sr. Rny Barbosa. 

O Sn. JosÉ MARCELLINO. -Não é exacto. 
A Bahia tomou essa iniciativa, e si não pôde fazer o Presidente da Repu-

blica, foi porque aquelles que e!';tavam em opposição, naquelle momento, 
não quizeram acceitar, e a Bahia foi obrigada a acceitar outro candidato. 

O Sn. A. AzEnEno. - A conselho do Sr. Ruy Barbosa. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. -Do Sr. Ruy Barbosa. 
O Sn. A. AzEREDO . .:..__E de V. Ex. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. - Meu? V. Ex. sabe que eu sou um simples 

satellite do Sr. Ruy Barbosa. 
O Sn. A. AzEREDO . - Um satellite que anda mais depressa que o sol. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO . - Isto é contra as leis physicas e moraes e, 

principalmente, em relação a um satellite tão opaco como eu. 
V. Ex. prolongou tanto este incidente que eu quasi não posso apanhar 

a ordem das considerações que vinha fazendo. 
O Sn. A. AzEREDO.- Não darei mais apartes a V. Ex. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO.- V. Ex. é tão amavel que póde continuar a 

dal-os. 
Creio que eu indagava precisamente dos factos materiaes, palpaveis, 

a respeito da perturbação, porque a Constituição não trata de pertur-
bação moral, de lutas eleitoraes, nem de partido, nem do que é discutido pela 
imprensa. 

Eu indagava quaes as circumstancias, quaes ou factos attentatorios da 
fórma federativa do Estado do Rio, para explicar essa extravagancia 
- permittam· me a expressão - de querer o Congresso Brazileiro, depois de 
22 annos de federação, julgar, em gráu de recurso, das eleições do Estado 
do Rio . 

Eis abi uma perturbação da fórma federativa que dá esse direito aos 
eleitores, aos cidadãos residentes e qualificados naquelle Estado. 

A dualidade de camaras é cousa muito facil. 
Concedida essa intervenção, desloca-se completamente o eixo do nosso 

regimen, que sabe das cellulas democraticas, legitimas, que são o Município 
e o Estado. 

Naturalmente o honrado relator justificará o seu parecer. Desejo que 
S. Ex. o faça, não em termos vagos, mas precisamente. 

Estamos aqui como juizes. O Senado está ftmccionando como tribunal 
de recursos. Devemos julgar deante dos factos, da lei e do direito . 

Não vejo que a Camara que está funccionando no Estado do Rio, de 
accôrdo com os outros poderes, fosse constituída por processos não deter-
minados pela Constituição Federal. 

Basta essa expressão- fórma federativa. De ora em deante, tudo será 
fórma federativa manutenção da fórma federativa . • 

Portanto, lá está no§ 2.• do art. 6.• a porta aberta para todas as absorp-
ções, para todas as usurpações , para se implantar na Republica, em vez da 
federação federativa, a autocracia. . 

O Sn. ALFREDo ELLIS. - Muito bem. E' o -salve-se quem poder. 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - A questão consiste em saber o que é fórma 

republicana federativa. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. - A fórma r epublicana federativa não 

encerra nenhum segredo, pois está definida em diversos artigos da Consti-
tuição. 

Cada Estado deve ter o seu Poder Legislativo, o seu Poder Judiciario, 
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o seu Poder Executivo, a sua lei processual, emfim, reger-se pelos grandes 
princípios da Constituição Federal. 

O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Mas no Estado do Rio não houve 
eleição . 

O Sn. JosÉ MARCELLINO.- Houve eleição, com fraudes, naturalmente, 
de parte a parte, e a prova de que houve eleição está no facto de VV. EEx. 
advogarem a legalidade de uma dessas assembléas. 

O Sn. SÁ FREIRE. -O Congresso está agindo como juiz, que é. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. - Sr, Presidente, estou discutindo a questão á 

altura da minha intelligencia; a questão jurídica caberá a outros. Eu mesmo, 
na 3.a discussão, si com isto não infringir o Regimento, occuparei nova-
mente a tribuna. 

Sr. Presidente, alguns dos meus honrados collegas disseram insis-
tentemente que a questão consiste em saber o que é fórma republicana fede-
rativa. 

Agora. pergunto eu : no Estado do Rio, por qualquer modo, attentou-se 
contra a fórma republicana federativa? 

O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Responda primeiramente á minha pergunta, 
para depois responder á de V. Ex. 

O Sn. JosÉ MARCELLINO . ..:._ Nós estamos discutindo e julgando e, por-
tanto, é natural a -minha pergunta. 

Sr. Presidente, esta ordem federativa de que está recheado o parecer é o 
producto de uma alta alchimia. 

O Sn. A. AzEREDO.- Alchimia não apoiado . 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. - ... de uma composição physicochimica. 
O Sn. A. AzEREDO. - Alchimia, é gentileza de V. Ex.· 
O Sn. JosÉ MARCELLINO.- Sim, porque, que me conste, não houve ne-

nhuma perturbação da ordem no Estado do Rio de Janeiro . 
Confesso ~o nobre relator que não pude comprehender o seu luminoso 

parecer. 
O Sn. A. AzEREDO. - Sinto muito. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. - Existe no Estado do Rio uma assemhléa 

legislativa, funccionando de accôrdo com os outros poderes do Estado. 
O Sn. A. AzEREDO. - Mas que não é legal. 
O Sn. JosÉ MARCELLINo. -Por que não é legal? 
O Sn. A. AzEREDO. - Porque, embora de accôrdo com os outros pode-

res do Estado, não se constituiu legalmente. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. - Não convém ao supremo governador dos 

governadores. 
O Sn. SÁ FREIRE. -Uma das camaras é verdadeira, a outra não é; 

qual o juiz para dizel-o? Póde até acontecer que nenhuma das duas seja' · 
verdadeira. 

O SR. JosÉ MARCELLINO. - Não posso entrar nesses detalhes . 
O Sn. SÁ FREIRE. -Isso não é detalhe, é a questão capital. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. - Em materia de intervenção, supponho não 

errar afürmando que a regra de hermeneutica é ficar restrictamente dentro 
dos termos restrictos do texto da lei. 
. ~ a mesma restricção deve guardar-se quando se trata de competencias, 
1sto e : quando se trata de conferir attribuições a certos e determinados 
poderes. 
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Ora, nossa Constituição estabelece os casos de intervenção. No § 1. 0 do 
art. 6. 0 não se póde encaixar este caso por mais elasticidade que se queira 
dar ao paragrapho; no 3. 0 tambem não se póde; no2. 0 é tawbem de arrombar 
o dito paragrapho, como disse o meu honrado collega. E' ao que se propõe 
o parecer, querendo, á viva força, incluir o caso do Estado do Rio nesse 
paragrapho, isto é, arrombando este paraçrapho do art. 6. 0 da Constituição. 

A expressão da Constituição é a segurnte : para manter a fórrna republi-
cana federativa. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - E' preciso saber o que é fórma republi-
cana federativa. 

O SR. JosÉ MARCELLINO. -Eu já disse a V. Ex., o que é fórwa fede-
rativa ... 

O SR. CoELHo E CA!11POS dá um aparte. 
O $R. JosÉ MAHCELLINO.- Essa propria dualidade de Camaras não foi 

constituída por meio de uma eleição, quer uma, quer outra? Podem dizer 
que a outra é nulla ; mas em que é que está aqui ameaçada a fórma fede-
rativa? 

A Constituição foi feita, discutida e votada maduramente, pelos mestres 
de direito e pelos mestres das cousas eleitoraes, porque já conhecíamos 
alguma cousa de Federação. Mesmo no antigo regimen, em que tivemos 
um começo, uma nesga de Federação ... 

O SR. ALFREDO ELLIS. - E a prova está no acto addicional. 
O SR. JosÉ MARCELLINO.- Justamente. Pois bem. Não era desco.nhecido 

ao leg·islador constituinte esta dualidade e eu li hoje em um dos mais impor-
tantes orgãos da imprensa que, mesmo no regimen da monarchia e das 
assembléas provinciaes, houve dualidade de assembléas. · 

O chefe da Nação ouviu, a este respeito, o Conselho de Estado, que 
respondeu que não havia remedio e que não era licito substituir o Poder 
Legislativo pelo Executivo . Isto, naquelle tempo. 

Hoje, no regimen das maiores larguezas, quando a tendencia mais forte 
é para alargar a esphera das unidades federativas e não do centro, hoje, é 
isso o que se pretende fazer. 

O SR. ALFREDO ELLIS. -Vencida esta questão, não ha mais Federação. 
O SR. HERCILIO Luz. - O Governo Federal poderá intervir em qualquer 

Estado da União . 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - Bem razão tinha o Sr. Ruy Barbosa, quando 

na carta que li, dizia que esta. intervenção era o inicio do desmoronamento 
do grande templo da Federação Brazileira, da qual foi elle um dos 'mais 
notaveis architectos. 

Todas as pretenções das opposições estaduaes para se apossarem do 
Governo, por meio da dualidade de Camaras, tinham até hoje esbarrado 
deante desses obstaculos invencíveis, porque todos consideram como maior 
attentado á manutenção e ao prestigio da Federação a intervenção ; e pedra, 
por pedra, bloco por bloco, esse monumento ruiria, como necf:ssariamente 
vai começar a ruir, desde que o votemos que se pede, entregando-nos, de 
pés e mãos atados, ao chefe do Executivo para discricionariamente orga-
nizar o governo legislativo de qualquer Estado. O Poder Executivo ficará 
senhor absoluto. 

Mas os Estados conculcados hão de reagir contra isso si não quizerem 
ver anniquiladas e algemadas a sua liberdade e a sua autonomia. 

Falia-se muito nas oligarchias. · · 
Sabemos que os Estados podem alguma cousa, mas podem poucó. 

Afinal quem tem mais attribuição é a União. 
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UM SR. SENADOR. -Para as oligarchias ha remedio; mas para esta de 
meia duzia governando a Republica, não ha. 

O SR. ALFREDO ELLrs. - O Sr. Senador Ruy Barbosa diz qual é : basta 
que não tenham o apoio do Governo central. 

O Sn. JosÉ MARCELLINO.- Do estudo que qualquer póde fazer do caso 
do Rio de Joneiro, vê-se que esse caso está se transformando em uma crise 
federal, em uma crise nacional. 

lndigam todos que poder tão forte, que poder tão superior é esse que 
está arrastando o Poder Legislativo á convenção, á cooparticipação no seu 
proprio suicídio, sendo os embaixadores dos Estados, isto é, os Senadores 
da Repuhlíca, arrastados a concordar no anníquilamento dos seus proprios 
Estados, quando o que lhes cabe é ampliar as suas attribuições . 

Mas porque adoptar-se esse caminho tortuoso ? Porque o sacrificio da 
autonomia dos Estados? 

O SR. ALFREDO ELLIS. - E' o chôcho do magarefe. 
O Sn. JosÉ lVIARCELLINO.- Donde a origem, Sr. Presidente, desse desejo 

da submissão dos Estados? 
Eu a conheço; essa origem reside no desejo de garantir os interesses 

partidarios do chefe da opposição no Rio de Janeiro, que é ao mesmo tempo 
o Presidente da Republica. 

Mas que SS. EEx. não se esqueçam de que hoje o Presidente da Repu-
blica é o Sr. Nilo Peçanha, e de que amanhã será outro, e que a medida que 
hoje se pede para o Estado elo Rio de Janeiro, será amanhã pedida para os 
Estado a, b, c, de accôrdo com o precedente ora aberto. 

Talvez então, Sr. Presidente, o Senador por Matto Grosso seja castigado 
e será um castigo merecido. 

O Sn. SEVERINO VmmA. - Não se arreceem disto. 
O Sn. JosÉ MAnCELLINO. - Perdoe-me o nobre Senador, mas eu, que 

convivi com V. Ex ... , que aprendi com V. Ex ... , me animo agora a dizer que 
a phrase que V. Ex. acaba de pronunciar foi dita dos dentes para fóra. 

O Sn. SEVERINO VmmA. - Não, senhor. 
O Sn. A. AzEREDO. - Estamos todos satisfeitos. 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. - Sr. Presidente, na intimidade, os nobres 

Senadores assim não pensam. 
Quem quer que ausculte os membros desta e da outra Casa do Con-

gresso, chegará á conclusão de que aquelles que se batem pela intervenção, 
estão mentindo aos seus ideaes. Não ha muitos dias ainda, ouvi de illustre 
político e procere o seguinte : " Não vou fazer aquillo que penso, aquillo que 
quero, aquillo que me aconselha a conscíencia, mas aquillo que querem que 
eu faça, aquillo que me mandam fazer. ,, 

UMA voz. - Parece impossível que V. Ex. tenha ouvido isso . 
O Sn. JosÉ MARCELLINO. -Pois é isto mesmo que todos sentem; pre 

tende-se intervir no Estado do Rio simplesmente para prestigiar o chefe da. 
opposição. 

O Sn. A. AzEREDO. -V. Ex. não tem razão . 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - Tem toda a razão. 
O Sn. A. AzEREDO. - Está discutindo a questão apaixonadamente. 
O. Sn. JosÉ MARCELJ"INO. - Apaixonadamente! Quando se discute, 

naturalmente se eleva algumas vezes o diapasão natural · mas entre isto e a 
paixão vae uma grande distancia. E' verdade que, embdixador que sou do 
meu Estado, estou defendendo a sua autonomia, emquanto que outros colle-
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gas estão procurando cercear as prerogativas de seus Estados,_ cavando 
implicitamente o derrocamento da Federação Brazileira. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Cortam o laço federativo . 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - Sr. Presidente, esses, os que assim proce-

dem, são os adeptos da occasião, são os enthusiastas de momento, que não 
podem desmoralizar o Dr. Nilo, que tanto os auxiliou no caso da candida-
tura presidencial. 

O SR. A. AzEREDO. - Ahi está o ponto por que V. Ex. ataca. Foi. V. Ex. 
mesmo que se descobriu. 

O SR. JosÉ MARCELLINO . - V. Ex. bem sabe que minha consclencia de 
hoje é a mesma de hontem. V. Ex. bem sabe que eu então não tinha inte-
resse algum ; não tinha nem mesmo a honra de fazer parte do Senado ; a 
minha consciencia de então é a de agora. Não ataco o Sr. Presidente ela 
Republica porque elle se collocou, nessa campanha de candidaturas, do lado 
contra o qual me manifestei desde o principio. 

O SR. A. AzEREDO. - V. Ex. é quem trouxe essa questão; si V. Ex. 
attribue esse pensamento á Garoara e ao Senado é porque o attribue a si 
tambem. 

O SR. JosÉ MARCELLINO. - Perdão. Estou fazendo um estudo psycholo-
gico ele uma questão que começou no Estado do Rio e está affectando toda 
a nação e V. nx. bem sabe que no estndo psychologico se é obrigado a 
entrar na apreciação de circumstancias particulares. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO.- O que é sempre perigoso. 
O SR. JosÉ MARCEJ,LINO. - E assim chego até a justilicar, isto é, justi-

ficar não, mas a explicar o pensamento dos embaixadores elos Estados, que 
estão a"fia.nclo a arma para dar g·olpe mortal na autonomia dos E~tados. Mas 
nem :se vae fazer uma lei geral; vae se fazer uma lei para o Estado do Rio. 
Porcrw, se diz, não podemos desprestigiar o Dr. Nilo Peçanha; elle é o chefe 
da Nação e descobriu-se que sua derrota será total, sem um meio de salva-
ção, si não lhe dermos a unica salvação possível. E' um dever de gratidão, 
de lealdade. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEREIDO dá um aparte. 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - Já disse a V. Ex. que ouvi em conversa. 
O SR. SEVEniNO VIEIRA. - · Seria bom que se conhecesse a pessoa. 
O Sn. JosÉ MAnCELLI.L..,o. - Essa tentação, não me alcança; não faço 

uso de conildencias, entretanto garanto a V. Ex. que esta minha apreciação 
está calando muito no fundo de certas consciencias. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Assim anonyma, não. 
O SR. A. AzEREDO dá um aparte. 
O SR. JosÉ MARCELLINO. -V. Ex. deve dar-me liberdade, eú sou um 

opposicionista. Somos aqui uma patrulha que só vale pelo chefe, um chefe 
que vale uma nação, e portanto, vale bem um partido . 

O SR. A. AzEREDO. - E' uma questão de consciencia, talvez a minha 
esteja doendo cop1o a sua. 

. O SR. JosÉ MARCELLINO.- Mas diz-se que nós não podemos despresti-
giar .. . 

O SR. AzEREDO.- E' questão de consciencia. 
O SR. JosÉ MARCELLmo.- Mas não podemos desprestigiar o Presidente 

da Republica. 
A causa é delle e por ser delle tornou-se uma causa nacional. 
Deante desta intervenção todos teem recuado ; mas é que nenhum Pre-
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sidente da Republica foi chefe da politica de seu Estado e poz na balança Õ 
seu prestigio para conquistar as posições perdidas. 

E a intervenção do Sr .. Presidente da Republica é de tal fórma patente, 
que ainda hoje li, já tendo lido hontem em um dos mais autorizados orgãos 
da imprensa 'brazileira; li, repetido por outro orgão da nossa imprensa; li, 
cheio de pasmo, cheio de uma certa revolta, cheio de vergonha, que um 
agente da mais immediata confiança do !'residente da Republica ... 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -V. E'{. não leu tambem a contestação? 
O SR. ALFREDO ELLIS . ....:_ Mas os 4:ooo$ foram distribuídos. . 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - ... tinha leito uma tentativa de suborno. 
O meu pasmo é tamanho, a minha vergonha como brazileiro é tal, que 

duvido que isto se tenha dado ... 
O SR. HERCILIO Luz. -Não é boato de rua, vem transcripto no Jornal 

do Commercio. 
O SR. JosÉ MARCELLINO. - ... e só espero que o Sr. Presidente da Repu-

blica, que deve ser o mais interessado em zelar a probidade da alta magis-
tratura que tão dignamente exerce e dos creditas da Nação Brazileira, venha 
apresentar provas contra essa insinuação, mandando proceder a diligencias 
por autoridades insuspeitas, afim de ficar satisfeita e tranquilla a nossa 
consciencia e livre dessa macula que nos viria cobrir de vergonha deante dos 
nossos proprios concidadãos e em face da nossa historia contemporanea. 

Os desmentidos partem de altos funccionarios accusados de suborna-
dores. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -O Jornal do Comniercio está agora muito 
prevenido. - · 

O SR. JosÉ MARCELLINO.- Cada qual vai dando a sua excepção de 
incompetencia. 

Trata-se do Jornal do Commercio, o orgão mais autorizado, sem offensa 
aos demais, na imprensa; de conceito mais elevado dentro e fóra do paiz. 

Não se trata só do caso de altos funccionarios a quem se attribue a 
tentativa de suborno, indicando-se o dia, o logar, o nome, circumstancias 
que não podiam ser inventadas, pois não se trata de um romance. 

Esse attentado envergonha-nos, prejudica a reputação de altos magis-
trados e aos que teem uma parcellll, de responsabilidade política. 

A opposição do Sr. Backer foi para Petropolis. Logo ajuizei dahi que 
ella foi acobertar-se com a garantia do corpo diplomatico. 

Consta mesmo que um ministro inglez procurou o nosso chanceller para 
indagar qual o motivo da ·presença de uma força armada. Desejava saber o 
que era aquillo, pois tinha necessidade de communicar o facto ao seu 
governo. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -Não póde ser verdade. 
O SR. JosÉ MARCELLINO . -E tanto foi assim, _que a tal força dissolveu-

se, mas antes chegou ao ponto de requerer habeas-corpus. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -Foi pilheria do governador do Estado. 
O SR. JosÉ MARCELLINO .. - Penso que esse acto deu logar a um menos-

cabo ao Poder Judiciario. - E' realmente um caso digno da crise que atra-
vessamos. 

O SR. A. AzEREDO.- V; Ex. está pilheriando. 
O SR. JosÉ MARCEJ"LINO.- Não sou capaz de pilheriar em assumpto tão 

sério, no qual está envolvida a existencia da propria Repuhlica. 
Creio que o Supremo Tribunal recebeu como menoscabo á magnitude da 

sua funcção, esse pedido de habeas-corpus. 
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São factos de agora e esse conjuncto de circumstancias serve para mos-
trar a intervenção positiva, pessoal, do Sr. Presidente da Republica neste 
assumpto . . 

Isto, Sr. Presidente, .está na consciencia de todos. 
E são os embaixadores dos Estados que veem render preito, que veem 

trazer as suas oblações, o seu prestigio a esse attentado, contentes e satis-
feitos, como si estivessem contribuindo para um grande } Jem. 

Enganam-se, Sr. Presidente, porque o que estão fazt ,ndo é appressar a 
morte da Federação, atirando-a ao abysmo insondavel das revoluções e das 
desordens. 

No final da carta, a cuja leitura procedi no começo do meu discurso, o 
honrado Senador Ruy Barbosa manifesta o desejo de dizel' ao Senado tudo 
quanto sabe no tocante a esta questão. E eu, por minha parte, o que não 
permittiria a modestia de S. Ex., direi que espero que o Senado ouça a pala-
vra do grande embaixador, porque si é verdade que aqui todos são eguaes, 
não podemos deixar de estabelecer uma certa graduação, de guardar uma 
certa consideração, um certo respeito á ma.gestade :do 1talehto, do saber, do 
civismo. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Oliveira Figueiredo (1) . - Sr. Presidente, nós, os represen- · 
tantes do Estado do Rio de Janeiro nesta Casa, o meu presado companheiro 
de bancada, Sr. Lourenço Baptista e eu, estavamos resolvidos a não nos 
envolvermos no debate sobre o parecer da illustrada Commissão de Consti-
tuição e Diplomacia, para afastar de nós as censuras e suspeitas, porque, de 
facto, esta questão ventilada no parecer nos affecta directaillente.~ Mas, a 
direcção que o nobre Senador pela Bahia imprimiu ao debate fez-me mudar 
de proposito. Não posso deixar de vir . dizer, em nosso nome ao Senado, o 
que se tem passado no Estado do Rio de Janeiro, collocando-o em circums-
tancia de não existir alli um governo republicano, mas um &'overno autocrata. 

Toda a parte theorica da questão foi abandonada pelo nobre Senador 
pela Bahia, porém ella foi tão exhaustivamente tratada, quer no officio que 
ao Sr. Presidente da Republica enviou o Sr. Alves Costa, quer no luminoso 
parecer da Commissão de Constituição e Diplomacia, que é inutilnella tocar. 

São pontos estabelecidos, primeiro, que a dualidade de Camaras Legis-
lativas e de Governos autoriza a intervenção do Governo F-ederal, .para 
dirimir o caso ; segundo, que essa intervenção compete especialmente ao 
Congresso, sendo sua execução conferida ao chefe do Poder Executivo. São 
princípios esses que não soffi:em mais contestação e que foram proclamados 
até pelos mais dec1didos amigos do actual presi::lente do Estado do Rio de 
Janeiro; tendo-se, porém, sempre o cuidado de affirmar que a attribuição 
não póde ser do Presidente da Republica, mas sim do Congresso. Diante 
disso, que fez o Sr. Presidente da Republica '! Mandou ao Congresso uma 
mensagem, muito digna e simples, na qual teve até o cuidado de não sugerir 
medida alguma. Depois disso o que vimos ? · 

A attenção dos amigos do governo do Estado do Rio voltar-se para 
contestar tamhem ao Congresso a faculdade da intervenção lançaúdo mão do 
argumento de terror desse lutuoso hodie mihi eras tibi, que não póde fazer' 
effeito sobre homens que teem consciencia de seus deveres ! 

O SR. SÁ FREIRE. - Apoiado. 

O Sn. OLIVEIRA FIGuEIREDo. - Mas toda essa questão e·stá abandonada ; 

(I) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
VOL . V 3 
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trata-se de saber o que se tem passado no Estado do Rio1 para saber si o 
Governo deve interVll'. 

O peior inimigo da Repuhlica não é o Governo ID;Onarchico : é o go':erno 
autocratico - porque engana o povo, porque toma forma de todas as liber-
dades e anniquila todas, de modo a tirar ao cidadão seus primeiros direitos, 
o de voto e o de liberdade pessoal . 

O SR. CoELHO E CAMPos. - Em geral, é o que ha nos Estados. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO . - Uma situação destas em um Estado 

perturba a vida da propria nação, torna assim impossível o regimem repu-
blicano. 

O governo autocratico é a negação da propria liberdade e desde que o 
governo de um Estado chega a essas irregularidades, o Governo Federal 
deve intervir para garantir ao cidadão o goso dos direitos principaes que a 
Constituição Federal lhe garante. 

Mas como saber a verdade no caso das duas assemhléas do Estado do 
Rio ? Sobre esse ponto, permitta o· honrado Senador pela Bahia dizer-lhe que 
partiu de um principio falso. 

Por sua theoria, o governo de um Estado, póde escolher seus deputados, 
abandonar o resultado das urnas, chamar para a representação, como mem-
bros do Poder Lee-islativo, aqueUes que lhe são adhesos, mas não receberam 
do povo o titulo Clesse poder constitucional. 

Que se segue dahi? Que o Poder Legislativo fica continuamente sujeito 
ao Poder Executivo, constituindo um só poder, com perturbação -de toda a 
ordem no Estado e, transformando-se assim em uma especie de governo de 
Francia, poderá ser deslocado por meio de uma revolução, meio extremo só 
aconselhado em desespero de causa. 

Estudemos, pois, os factos que se deram no Rio de Janeiro, de modo a 
ver como se formaram as duas assembléas que lá existem ftmccionando, e 
façamol-o com um criterio : estudando a organização dessas duas assembléas. 

Do resultado das eleições, a que se procedeu no Estado do lUo, verifi-
cou-se que a assemhléa presidida, em suas sessões preparatorias, pelo 
Dr. Alves Costa, foi constituída por deputados diplomados por tres districtos 
eleitoraes e pelo 4. 0 em condições que passarei a expôr. 

Dessa apuração -parcial de cada districto resultou que o governo do 
Estado do Rio não conseguiria maioria. · . 

A apuração dos quatro primeiros districtos foi feita muito antes da do 
4. o districto. _ 

Sabido que a opposição não podia conseguir alli resultado que lhe fosse 
favoravel, porque as apurações parciaes , já realizadas tinham apresentado o 
verdadeiro resultado das urnas, todo o esforço do presidente do Estado con-
sistiu em impedir que a junta eloitoral, constituída com todas as formali-
dades exigidas pela lei eleitoral, chegasse a se reunir e trabalhar. A junta da 
apuração geral de cada districto tem, como presidente, a mais alta autori-
dade judiciaria da comarca em que funcciona, e, como membros, os presi-
dentes das juntas parciaes; esta junta não se póde reunir passados 3o dias 
da apuração parcial. 

Foi marcado o dia 17 de fevereiro para a reunião da junta de apuração 
geral, que devia ter logar em Petropolis, no edificio da Camara Municipal, 
tendo sido tamJ)em designada a hol'a para essa reunião. Nessa occasião com-
pareceram sete presidentes de juntas parciaes, de entre dez que deviam 
compor a junta geral. O presidente dclla, que pela lei era o juiz de direito de 
Petropolis, á ultima hora, deu parte de doente, declarando que tinha obtido 
uma licença, do que, entretanto, seus collegas só souberam quando deram 
pela sua falta e mandaram chamal-o, adeantando mais o juiz ter entregue os 
livros da apuração a seu substituto, que era o 1. 0 supplente da comarca. 
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A junta reunida mandou então procurar esse 1. 0 supplente, que não foi 
encontrado, apezar dos esforços empregados para isto· pelos officiaes de 
justiça, e neste caso proseguiu nos seus trabalhos, pois era o ultimo dia para 
a apuração, e esta não podia ser adiada. 

Constituída por sete membros togados, sob a presidencia do juiz de 
direito da comarca de lguassú, que era o substituto immediato do juiz de 
direito de Petropolis, .a junta viu-se em embaraços pela falta de livros, pois 
todos elles estavam em poder do I. 0 supplente e sendo então procedida a 
apuração deante das certidões authenticas das apurações parciaes, como 
preceitua a lei eleitoral, portanto, com observancia das formalidades da lei. 

E como procedeu ella? Sommando religiosamente os votos constantes 
das actas das juntas parciaes, de modo que a ·maioria verificou que os 
eleitos erap1 os cidadãos em cujo numero estava o Dr. Alves Costa e a estes 
expediu os diplomas. 

Nos termos da lei eleitoral, o diploma é a cópia da acta devidamente 
authenticada pela maioria dos membros da junta. 

Ora, sete juizes, dos dez que deviam compôr a junta, assignaram esse 
diploma do Dr. Alves Costa, .ficando, portanto, a Assembléa do Estado do 
Rio composto de r6 deputados amigos do presidente do Estado e 29 opposi-
cionistas. 

Comprehendendo o presidente do Estado que não podia mais lutar com 
assembléa desta ordem, convergiu então o seu plano para o acto de impedil-
a de funccionar e, para levar a efl'eito tal attentado, considerou o diploma 
do Dr. Alves Costa como um papel nullo, porque tinha sido expedido , alle-
gou elle, por uma junta que não possuia a menor legalidade, esquecendo-
se que essa junta era composta por sete juizes togados e, mais, que a sua 
reunião tivera logar na Camara Municipal, onde estiveram presentes diver-
sos cidadãos da cidade de Petropolis, entre os quaes al(J'uns completamente 
alheios á política, como, por exemplo, o Sr. Vicente de Ouro Preto, que não 
é político militante, que não se interessava absolutamente pela eleição de 
um ou de outro lado, mas que por dever da verdade firmou uma declaração, 
que deve estar junta aos documentos apresentados, e por onde se vê que 
e1le se achavà presente á reunião da junta e verificara ter sido esta presi-
dida pelo juiz de direito da comarca de Iguassú e funccionara até alta hora 
da noite . 

. Portanto, nesse dia não foi possível que a junta esquiva, presidida pelo 
supplente da comarca de Petropolis, funccionasse na Camara. E si ahi não 
funccionou, então reuniu-se em logar excuso, não mencionado no edital, a 
horas que todo·s ignoravam, em qualquer casa particular, verificando-se 
depois que se faziam membros dessa junta o mesmo juiz supplente do juiz 
de direito de Petropolis, pessoa que não faz parte da magistratura do 
Estado, e tres supplentes de juizes, que estiveram ausentes. 

Essa junta tem, pois, algum caracter de legalidade para o seu diploma 
ser valido? 

Não ha quem, reflectindo com calma e espírito de sinceridade, affirme 
isso . 

Entretanto, foram esses diplomas expedidos por tal junta que o Sr. p1;esi· 
dente do Estado aceitou como legítimos, excluindo completamente o diplo-
ma do Sr. Alves Costa. Por que? 

Porque, segundo o Regimento da Assembléa Legislativa do Estado do 
Rio, o diplomado que tenha sido deputad.o na legislação anterior será o 
desie-.nado para presidir as sessões preparatorias da nova assembléa. 

1\fessas condições se achava o Sr. Alves Costa. Não era· possível deixar 
de combatel-o até que, constituída a Assembléa, elegesse seu presidente 
definitivo. 



-36-

Não convinha absolutamente a presença do Sr. Alves Costa na presi-
dencia da Assembléa e então julgou-se sem valor o seu diploma. 

Nem ao menos o consideraram contestado, porque, si o fosse, ainda 
assim teria de ser acceito como presidente, segundo di<;posição expressa do 
Regimento. 

Para levar por deante o capricho do Sr. presidente do Estado organizou-
se uma assemhléa presidida pelo 1. 0 vice-presidente, Dr. Modesto de Mello, 
que de fórma alguma podia assumir a cadeira da presidencia. 

Mas, como se fez isto á ultima hora? 
Um accordão do Supremo Tribunal de Justiça concedeu habeas-corpus a 

20 deputados estadoaes para que pudessem penetrar na Assemhléa e defen-
der seus direitos . O Supremo Tribunal de Justiça não estendeu a medida do 
habeas-corpus áquelles que tinham seus diplomas contestados, porque enten-
deu que se devia eximir dessa questão, deixando ao poder competente, que 
era a Assembléa, liquidar quaes os legitimamente eleitos. 

Posso dar disso testemunho; porque conheço hem a questão: acompa-
nhei-a de perto, sendo até o encarreg·ado da defesa elos pacientes. Além de 
tudo o Senado sabe perfeitamente que eu seria incapaz de dizer uma cousa 
por outra, ele faltar á verdade. 

O SR. HERCILIO Luz.- O Súpremo Tribunal Federal, perdoe-me V. Ex., 
negou habeas -corpus aos diplomados pela junta presidida pelo juiz ele 
Iguassú, baseando-se não no facto de serem elles contestados, mas nas 
illegalidades da junta. 

VozEs. -Não apoiado. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO.- Si eu soubesse que V. Ex. ia contestar-

me neste ponto , teria trazido o accordão. 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - Tenho-o aqui. 
O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -Rogo a V. Ex. a fineza de m'o emprestar. 
O SR. ALFREDO ELLIS.- Pois não . 
O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -Perdoem-me VV. EE., mas isso que -aqui· 

está é o voto singular do Sr. Ribeiro de Almeida. 
Não serve para o caso. Não foi isso que o tribunal decidiu. O Sr. Ribeiro 

de Almeida póde ter fundamentado seu voto nestas razões, mas o tribunal 
não o fez. 

O SR. HERCILIO Luz.- Foi voto vencedor. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Não, senhor; foi um voto isolado. 
O SR. ALFREDo ELLIS. - A junta presidida pelo juiz de Iguassú não era 

legal. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Alguns juizes entenderam que o tribunal 

não devia entrar no julgamento da questão. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Como o Senado tambem não póde. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Isso é outro caso. 
O SR. l-IERCILIO Luz. - O voto a que V: Ex. se refere é do Dr. Amaro 

Cavalcanti, porque houve discussão. 
O Sn. OLivEIRA FIGUEIREDO. - Eu conheço a discussão. Dous não 

conheceram do habeas-corpus, dons o · negaram e cinco o concederam o 
habeas-corpus. 

O Sn. SÁ FREIRE. - Os fundamentos de um não podem valer como 
decisão. · 

O Sn. ALFREDO ELLIS. -Mas trata-se de um voto vencedor. 
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O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Sr. Presidente, o voto do Sr. Ribeiro de 
Almeida não pó de decidir da questão. 

- O SR. ALFREDO ELLIS. - Mas, o caso é que a jlll).ta presidida pelo juiz 
de Iguassú era nulla, nulla de accôrdo com a lei. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO.- Vamos entrar nessa questão. 
E' nulla a junta apuradora de Petropolis, porque não foi presidida pelo 

primeiro supplente... o o 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Pelo juiz competente, que devia ser- não o juiz 
de Iguassú, mas o juiz de Petropolis. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Ora, Sr. Presidente, a junta não teve a 
honra do comparecimento desse juiz. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Elle estava presidindo a outra junta. 
O SR. OLIVEIRA FIGuEIREDO. - Não estava presidindo coisa alguma. 
E' preciso ter uma certa sinceridade. 
O Sn. ALFREDO ELLIS. -Perdão. Eu não tenho interesse algum no caso, nem 

morro de amores pelo Sr. Backer; não discuto como politico , discuto como 
Senador. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Eu não estou discutindo a conveniencia 
da medida, estou discutindo os factos que foram narrados com certa par-
cialidade - estou certo que involuntaria - pelo honrado Senador pela 
Bahia. A junta apuradora de Petropolis não foi presidida pelo juiz que a 
devia presidir, porque esse não foi encontrado; convidado, não compare-
ceu á Camara Municipal de Petropolis, á hora marcada, e, no ultimo dia em 
que se podia fazer a apuração, faltando tres juizes, os sete juizes presentes 
não se podiam deixar menoscabar; reuniram-se e apuraram a verdade da 
eleição. H a nisso irregularidade ? 

O SR. HERCILIO Luz. - Esse facto mesmo do desapparecimento á ultima 
hora, do juiz que devia presidir a junta ... 

O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Na Camara Municipal não funccionou 
outra junta; isso é publico e notorio . Diga-se o que se quizer da junta 
clandestina, mas não que ella funccionou na Camara Municipal de Petro-
polis .. . 

O SR. ALFREDO ELLIS. -Na falta do juiz de direito de Petropolis, de 
accôrdo com a lei, qual devia ser o juiz que devia presidir a junta 1 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Vou dizer a V. Ex. Vou expôr-lhe a 
minha opinião sincera, pois não costumo ceder das minhas opiniões por 
falta ele sinceridade. 

O Sn. ALFllEDO ELLIS.- Sou o primeiro a render a V. Ex. esta home-
nagem. 
· O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Para mim o juiz de direito que devia 
presidir a junta era o de Iguassú. 

O Sn. Ar.FREDO ELLIS. - A lei diz que, quando faltar o juiz de direito 
da comarca, o sul)stituto será o da comarca mais proxima e neste caso devia 
ser o de Magé. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - O presidente da Relação é quem estabe-
lece a ordem da substituição. Pela tahella do presidente do Tribunal da 
Relação, o primeiro substituto do juiz de direito de Petropolis é o juiz de 
direito de Mag·é. Mas por que não foi o juiz de direito de Magé? _ 

Porque, pela divisão eleitoral do Estado, o t erritorio de Magé ficou in-
cluido no 1.0 districto, cuja junta se reune em Nitheroy, e dessa junta, por-
tanto, devia fazer parte o juiz de direito de Magé ; portanto, eleitoralmente, 
elle pertencia a outra circumscripção, tinha outros direitos a exercer e não 
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podia ser o 1. 0 substituto do juiz !lo direito de , Petropolis, qúe f~rma 
o 4· o districto eleitoral. 

Quando defendi o habeas-corpus a que me referi, perante o Supremo 
Tribunal Federal, fiquei admirado de ver esta razão fazendo parte das infor-
macões pt·estadas pelo presidente do Estado do lUo áquelle tribunal. 

Confesso aos meus honrados collegas que isto me causou muita estra-
nheza, porque vi que o presidente daquelle Estado não guardava para com 
o Supremo Tril)unal a gravidade necessaria desde que prestava uma infor-
mação perfeitamente falsa, pois S. Ex. sabe perfeitamente que aquelle juiz 
de direito, exercendo funcções eleitoraes em outra circumscripção, não podia 
exerce-las de modo diverso e, portanto, a substituição competia ao juiz de 
direito de Iguassú. 

Confesso que estranhei que o presidente do Estado lançasse mão dessa 
informação, que elle sabia ser inexacta, porque S. Ex. sabe mais do que nós 
o que se . passa naquelle Estado-em materia eleitoral. 

O SR. PINHEIRO MACUADO. - Aqui está o accordão, queira ter a bondade 
de lêr. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Acçilio de receber o accordão e vou lel-o ; 
" Considerando, preliminarmente, que o Supremo Tribunal Federal é 

competente, de conformidade com sua propria jurisprudencia e o art. 23 da 
lei n. 221 de I8g4, para conhecer ela presente petição originaria; 

Considerando que os pacientes pedem que se lhes a_ssegure :r.or meio de 
uma ordem ele habeas-corpus preventivo a sua lilierdade individual, amea-
çada pelo presidente do Estado do Rio de Janeiro, de modo que possam 
entrar, o primeir-o, na qualidade de presidente da ultima sessão da Assem-
bléa Legislativa do Estado e deputado eleito e diplomado para a nova 
legislatura, e os segundos, . na qualidade de deputados diplomados pelas 
respectivas juntas de apuração, no edificio da Assembléa Legislativa do 
mesmo Estado, e ahi exercerem livremente as suas funcções ; 

Considerando que 20 dos pacientes foram diplomados de accôrdo com 
as n ormas legaes, pelas juntas apuradoras do I. 0 , 2. 0 , 3.0 e 5. 0 districtos 
eleitoraes ; 

Considerando que em face de seus títulos, não contestados, não se lhes 
póde recusar o direito de assistir e tomar parte na verificação de poderes 
dos membros da Assembléa Legislativa ; 

Considerando que se reuniu em Petropolis, séde do 4. o districto eleitoral, 
no edificio da Camara Municipal, em dia e hora designados pela lei, uma 
junta de apuração das eleições realizadas neste districto, presidida pelo juiz 
de direito de Iguassú e composta do juiz de direito de Vassouras e dos 
juizes municipaes de ltaguahy, Pirahy, Sumidouro, Therezopolis e Sapucaia; 

Considerando que tambem se reuniu em Petropolis uma outra junta de 
apuração, presidida pelo Dr. Raul da Silva Autran, 1. 0 suplente do juiz 
de direito de Petropolis, e composta de quatro delegados de juntas parciaes 
de apuração ; 

Considerando que ao Poder Judiciario escapam a apreciação e o exame 
da duplicata dos diplomas expedidos por aquellas juntas ; 

Considerando que a concessão ou denegação de uma ordem de habeas-
corpus não tem a virtude de impedir ou excluir a verificação de poderes dos 
membros de uma assembléa legislativa, porque essa funcção soberana, regu-
lada pelas respectivas constituições e regimentos, é privativa da mesma 
assembléa ; · 

Considerando que bastam, no caso de ameaça de constrangimento illegal, 
seglfndo o art. .46, lettra b, d? decreto n. 848, de I8go, para justificar um 
p~d1do. de habeas- corpus, razoes fundadas para temer a coacção ou a 
vwlencu;t ; 



.:__ 39 -

Considerando que os pacientes diplomados pelas referidas juntas de 
apuração dos 1. o, 2. o, 3. o e 5. o districtos eleitoraes ainda demostraram com a 
justificação de fls. 127 usque I56 v., revestida de todas as formalidades 
legaes, que são justos os receios dos que se queixam: 

Accordam conceder a ordem pedida para garantir, aos vinte pacientes 
diplomados sem contestação, a sua liberdade, para que possam penetrar no 
edificio designado pat·a as sessões da Assembléa Leg·islativa do Estado do 
Rio de Janeiro, e ahi exercerem livremente, sem coacção ou constrçmgi-
mento, as funcções deconentes de seus diplomas e denegai-a aos outros oito 
.p:acientes -por ser da exclusiva competencia da Assembléa Legislativa 
conhecer da duplicata de diplomas. 

Pagas as custas ex-causa . 
Supremo Tribunal Federal, I5 de julho de . 1910.- Pindahiba de Mattos, 

presidente.- Godojredo Cunha, rel'ator. -A. A. Cardoso de Castro.-
André Cacmlcanti. - Ribeiro de Almeida. , 

E' um caso bem singular, Sr. Presidente. 
Es_ses 20 diplomados que obtiveram habeas-corpus do Supremo Tribunal 

Federal foram, na Assembléa do Sr. Backer, completamente excluídos da 
sua funcção, excepção unica do Sr. Dr. Fróes da Cruz. 

Penso que tenho provado á evidencia as razões porque sustento o pare-
cer. O Senado ha de apreciai-o sem outras preoccupações que não as do 
cumprimento exacto do dever. (Muito bem; muito bem.) . : 

O Sr. Alfred() Ellis. -Sr. presidente, o relogio da Casa n~-s dá apenas 
meia hora para a continuação da sessão . Si V. Ex. se dignasse fazel-o, eu 
requereria consultasse o Senado si a!tendendo ao facto de estarem as bancadas 
quasi desertas e á fadiga dos collegas presentes, concede o adiamento da 
discussão, ficando eu com a palavra para amanhã. 

O Sn. PRESIDENTE. - Não posso deferir o pedido de V. Ex. porque ainda 
faltam 25 minutos para a terminação da hora da sessão. Dada a hora, é 
que V. Ex. póde endereçar á Mesa o seu requerimento, que agora não pôde 
ser acceito por a isto se oppôr o art. g8 do Hegimento. 

O Sn. ALFREDO Er,Lis. - Sr. Presidente, devo declarar a V. Ex. antes de 
iniciar quaesquet· considerações sobre o projecto em discussão, que, exacta-
mente, se dá commigo o que se deu com o meu nobre collega pela Bahia, 
que me precedeu na tribuna. 

Aguardavamos a palavra rutilante ·e incomparavel desse genio que se 
chama Huy Barbosa, quando soubemos, á ultima hora, que, por motivo de 
molestia ag·uda, estava impossibilitado de vir desempenhar a alta missão 
de defender, com o escudo das suas crenças, com a vibração de sua alma 
de super-homem, de constitucionalista emerito, de exímio jurisconsulto -
o CORAçÃo DA REPUBLICA - condemnado ao ptmhal da política nefasta e 
caprichosa do Sr. Presidente da Hepublica. 

Não é, portanto, de extranhar que, tanfo o meu honrado amigo e collega 
como eu, compareçamos desprevenidos e totalmente desprovidos de aro-u-
mentação jurídica, que ·deve elucidar este caso, á primeira vista intrincado, 
quando, entretanto, Sr. Presidente, se me afigura claro e luminoso como á 
propria luz meridiana, si sobre elle tivesse de dizer a consciencia republicana 
e não o mesquinho interesse particlario e a chicana política. · 

Devo Sr. Presidente, fazer uma declaração e espero que o Senado da 
Republica a r eceba com o mesmo acatamento, com a deferencia e gentileza 
com gue recebeu a do meu nobre e distincto amig·o e collega, a quem mu,ito 
respeito e considero, Senador pelo Rio de Janeiro. 

O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. :._Creia que esses sentimentos são recí-
procos. 
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O SR. ALFREDO ELLIS. - Entro neste debate sem parti-pris, sem preoccu-

pações de ordem pessoal, nem mesmo de ordem política, porquanto nunca 
vi o Sr. Dr. Alfredo Backer, nunca troquei com S. Ex. uma unica palavra, 
Para mim trata-se de uma simples questão de princípios. 

Motivos de consideração pessoal ou de amisade que, por ventura, tribu-
tasse a esse illustre homem publico, não me obrigariam a torcer minha con-
vicção, a modificar minhas idéas no sentido de favorecer S. Ex. ou quem 
quer que fosse . Não, Sr. Presidente, mantenho nesta cadeira, e manterei 
sempre, uma trincheira de defesa dos grandes princípios, que nos tempos 
da propaganda orientaram meu espírito de moço ; guardo minhas tradições 
no sacrario de minha alma com o mesmo carinho, com o mesmo effecto, não 
desanimando jámais do futuro da Republica, não obstante as lutas intes-
tinas, as horas lugubres e sinistras, que tem atravessado nesta trajectoria 
iniciada no dia I5 de novembro de 188g até hoje. 

Não seriam os meus sentimentos pessoaes que me forçariam a tomar 
parte neste debate. Sabem todos os Srs. Senadores que não sou juriscon-
sulto. · 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Mas está discutindo com muita superio-
ridade. 

O SR. ALFREDO ELLIS.- Obrigado a V . Ex. 
Isto só bastaria para me entibiar o animo; deante de collegas, juriscon-

sultos emeritos, cujas opiniões eu acato. Nesta occassião, neste debate, ser-
me-hia muito mais agradavel limitar-me a ouvil-os e faria si não contra-
riassem minhas tradições, todo o meu passado, e, finalmente, minha cons-
ciencia de republicano. 

A proposito recordo-me de ter visto, ha muitos annos, um guadro de 
Detaille. Não me lembro si o titulo era Sonho de victoria ou Vigilia das 
armas. 

Um veterano das guerras napoleonicas sonha com a batalha, que se vai 
ferir, e com a victoria do dia seguinte. Vê no crepusculo do somno e através 
do fumo dos canhões, seus velhos generaes - amados e queridos -á frente 
das divisões e dos regimentos, rareados pela metralha inimiga mas vence-
dores. 

Esfarrapados e tremulantes, rubras e orgulhosas, passam, com a rapidez 
do raio, as bandeiras victoriosas da Patria! 

Sr. Presidente, evocru1do este quadro da Vigília das armas, estranho Iião 
ver os meus velhos chefes á frente dos batalhões sagrados da Republica, 
empunhando a nossa velha bandeira de guerra, mostrando-nos o caminho· 
da victoria. 

Ao contrario, Sr. Presidente, sinto n'alma um profundo desalento , porque 
a defesa do ponto mais importante, mais sagrado, para a vida da Fedet·ação, 
está entregue á fraqueza de soldado tão humilde e de capacidade tão obs-
cura. (Não apoiados.) A mim, Sr. Presidente, se me afigura este momento 
como o mais p erigoso para os destinos de nossa Patria. 

Não é só o coração da Republica o art. 6. 0 da Constituição, é mais, é a 
bulbo rachidiano que vamos entregar á choupa do magaréfe porque, si um 
Presidente da Republica não quizer, ou não tiver interesse em abusar da 
medida que vamos conceder, sem poder fazel-o, ninguem sabe, ninguem 
pôde prever si, para o futuro, algum outro, mais desabusado, não passará 
por esta porta que o Senado lhe escancara. A autonomia dos Estados desap-
parecerá? 

Ao contrario desse quadro da Vigilia das armas, eu acho mais significa-
tivo, mais opportuno e de mais actualidade ôutro que tambem me recordo 
ter visto, ha muitos aunos . 

Napoleão, rodeado de seus velhos generaes en Fontaiuebleau, desarmado 
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pela defecção de Marmont, discute e sonha a alma daquelles legionarios; 
tentando despertar nos _peitos dos heróes o enthusiasmo, o patriotismo e o 
ardor para a ultima defesa da capital da França. 

' Vendo, porém, o desanimo no rosto dos ,grandes generaes, que haviam 
levado triumphante as aguias da FranÇa até Moscow, baixou a cabeça e 
assignou a sua abdicação. 

A phrase historica que nesse ·momento pronunciou foi a seguinte : "Enve-
lhecestes nos combates e nas batalhas. -Não precisaes de gloria! Acabou-
se o enthusiasmo - quereis o repouso ! As commodidades da vida e os inte-
resses congelaram o vosso sangue! Eu me entrego. Sejam felizes! ... " 

E' mais semelhante essa situação á nossa para se fazer o confronto do 
momento actual. 

Tratando-se do art. 6° da Constüuição, não devem votar SILE:NciOSA-
MENTE os meus antigos chefes, o nobre e honrado Senador pelo Rio Grande 
do Sul, o Sr. Pinheiro Machado, e o Sr. general Glicerio. · 

Nesta tribuna sou apenas o interprete, fiel e vivo, do passado político 
de ambos esses chefes. 

Não tenho mais amor, mais carinho e mais respeito, por este artigo da 
Constituição do que SS. EEx. 

Si substituíssemos o nome do Estado do lUo pelo do Rio Grande do Sul, 
não sei si o illustre g·eneral, que não poupou seu sangue, nem suas commo-
didades, nem o seu esforço para defender a Republica nas cochilas do Rio 
Grande. Não empunharia, novamente, as armas para dar combate neste 
recinto, contra qualquer intervenção no seu querido Estado. 

E' preciso não esquecer que dos Presidentes da Hepublica, só Prudente 
de Moraes, compulsando a Constituição do Rio Grande do Sul, foi o unico 
que julgou, conveniente e necessaria, a regulamentação do art. 6. 0 , justa-
mente para modificar a Çonstitnição daquelle Estado no sentido de pol-a ele 
accôrdo com os dispositivos claros e expressos da Constituição Federal de 
24 de Fevereiro . 

O SR. PRESIDENTE. -·· Peço permissão para lembrar ao honrado Senador 
que a hora ela sessão está finda . 

O SR. ALFREDO ELLIS. -Sr. Presidente, reitero o meu pedido. V. Ex. vê 
que as bancadas estão vazias e o Senado sente-se fatigado. Na posição em 
que estou, não posso recuar deante do meu sacrificio, mas muito maior é o 
dos meus illustre colleo-as que me fazem a gentileza de me ouvir. 

Peço, portanto, a V. Ex. que, levantada a sessão, me conserve a palavra 
para a de amanhã. E' tão justo o pedido que, parece-me, deve ser deferido 
pela Mesa em attenção aos illustres Senadores presentes . 

Quanto a mim, não peço favores. 

O Sr. Pedro Borges (pela ordem). - Sr. Presidente, requeiro a 
V. Ex. que consulte o Senado si concede pro rogação de hora até que o nobre 
Senador conclua o seu discurso. 
' Consultada a Casa, é concedida a prorogação por duas horas. 

O Sr. Alfredo Ellis (continuando). - Sr. Presidente, submetto-me 
ao arrocho. 

Creio h1esmo que é A PRIMEIRA VEZ que o Senado, sempre tão gentil 
nega um pedido tão justo como o que acabei de fazer. . ' 

Disse, Sr. Presidente, que náo só o Senado como o paiz inteiro esperam 
a palavra do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul e a palavra não menos 
autorizada do velho chefe republicano, que tantas responsabilidades tem 
não só na organização, como na defesa do regimen que adoptámos. ' 

O SR. A. AzEREno. - O voto exprime o pensamento de SS. EEx. 
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de SS. EEx., beni como a do nobre Presidente do Senado, o velho patriarcha 
da B.epublica, que o voto, simplesmente, não basta para satisfazer a justa 
'anciedade das nossas hostes ;r-epublicanas, que ouviram sempre os ensina-
mentos .e ns affirmações de SS . Ex,, isto é, " que o art. 6. 0 da Constituição 
devia ser inviolavel e intangível, porque naquelles quatro paragraphos estava 
garantida a azzton,omia dos Estados e, portanto, a fórma republicana fede-
rativa e o no que prende o-s 20 Estados d União. " 

O SR. A. AzEREDO. -E continuam 1:\. estar. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - O respeito que o Congresso' tem sempre man-

tido, evitando a regulamentação do art. 6.•, provém justamente, Sr. Presi-
dente, do receio de ser ferido esse principio, que é o principio vital, porque 
só a doutrina consagrado no art. 6. 0 garante a estabilidade da Uliião e dos 
20 Estados em torno della . . 

Pôde alguem prever, Sr. Presidente, as consequencias desse acto que se 
pretende conceder ao Executivo? Para mim representa um attentado. Pôde 
alguem prever quaes os :r-esultados funestos dt;> attentado que se vae 
praticar? 

Todos nós sabemos que na ordem physica, como na ordem moral e na 
ordem politica, nada se perde; que todos os movimentos são productivos, 
todos os actos, todas as idéas se propagam, ora para o bem, ora para o mal 
e atrazo, muitas vezes da evolução social, assim como o chóque produzido 
por um seixo lançado á superftcie de um lago se estende, se alarga; se faz 
sentir até as mais remotas plagas. 

E' certo que só adn1ittimos a intervenção para impôr aos Estados 
federados o cumprimento das obl'igações e deveres consignados na nossa 
" Magna Carta ". 11 

Fóra dos casos, estatuídos nos quatro paragraphos do art. 6. 0
, não 

admittimos, e nem podemos admittir, que se conceda á União a faculdade 
de intervir nos Estados . 

Nem nós- Poder Legislativo - o podemos fazer, salvo si tivessemos 
poderes especiaes para alterar e reformar a Constituição. . 

Desejaria ter a visão prophetica para penetrar o alcance dessa perig·osa 
e fm~esla medida que hoje se vem, ás pressas, reclamar do Poder Leg-islativo 
da Republica. Não fosse, Sr. Presidente, o pavor que tenho dos abusos, da 
porta aberta á prepotencia, ao capricho, aos interesses politicos dos futuros 
presidentes da Republica... -

O SR. A. AzEREDo.- Ao Congresso, ás deliberações do Congresso. 
O SR. ALFREDO ELLrs . - .. . não estaria nesta tribuna cansando a atten-

ção de meus honrados collegas. o 

Sr. Presidente, para melhor orientação e clareza, antes de entrar, posi-
tivamente, na parte constitucional e jurídica da ques tão, devo fazer um 
retrospecto de ordem política. o 

Para mim, o actual Presidente da Republica é o negregado responsavel 
por esta situação. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO . - Nesta parte V. Ex. não tem razão. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Já declarei que não conheço o Sr. Backer, 

nunca me immiscui na política do Estado do Rio de Janeiro . Pr esto o meu 
depoimento neste plenat·io trazendo, não a minha, ruas a palavra do proprio 
Sr. Presidente da Republica, desde que o honrado Senador pelo B.io de 
Janeiro declara que eu não tenho razão. 

Nunca tive relação de ordem alg·urua com o Sr. Backer; portanto, eu 
sou um insuspeito, um imparcial, a questão para, mim é de intervenção do 
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Governo Federal, rasgando, ·violàndo a autonomia dos Estados. Pouco 
importa que esteja em causa a do Estado do Rio de Janeiro. 

Podia ser a do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul ou do meu proprio 
Estado. Não o];)edeço a sentimento alg·um de ordem pessoal, que possa 
inquinar de suspeição minha palavra ou meus conceitos. 

Sobre politica do Estado do Rio, quanto sei devo, exclllsipamente, ás 
confidencias e narrações feitas pelo Sr. Presidente da H.epuhlica ao obscuro 
Senador. 

O SR. A. AzEREDO. - Confidencias e conversas não servem de argu-
mentos. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Creio que não infrinjo absolutamente regra 
alguma ou preceito de discrição ou de cavalheirismo repetindo o que 
S. Ex., por varias vezes, sem pedir reserva, me communicou, quando pre-
sidia o Senado. E si o faço é porque essas confidencias foram feitas tambem 
a outros. 

O SR. A. AzEREDo. -Então não eram mais confidencias . 
O SR. ALFREDO ELLIS . - Não tenho razão alguma para suppôr merecer 

de S. Ex. confidencias mais intimas do que outros Senadores, com os quaes 
até S. Ex. estava mais intimamente ligado do que commigo. 

O aparte do nobre Senador por Matto Grosso me faz crer que, si o 
Presidente da H.epublíca, naquella quadra Presidente do Senado, distribuia 
suas confidencias políticas a todo o mundo, o fazia por jactancia ou por 
leviandade. 

Assim, á falta de compostura, e até de hygiene, para tão elevados 
cargos, ha a accrescentar a de crlterio e discrição, porque os factos q11e vop. 
narrar são conhecidos de todos ou de quasi todos os Srs. Senadores. 

Na exposição, sobre política do Estado . do Rio de Janeiro, disse-me o 
Sr. Nilo " que havia oollocado o Sr. Alfredo Backer na presidencia, porque 
este era homem de sua inteira confiança. " 

Indagando eu então quem era este senhor, porque na política este nome 
nunca havia surgido com brilho ou evidencia tal que levasse o eleitorado 
do Estado do Rio a collocal-o na presiclencia do Estado, o Sr. Dr. Nilo Pe-
çanha, declarou-me que, além de ser um homem de sua maxima confiança, 
havia sido seu ministro e que, si o havia collocado na presidencia do Estado 
do Rio, era justamente por aquelle facto. 

O Sr. Backer seria um prolongamento do seu governo. 
Censurado por mim, nessa occasião, a proposito desse acto de autori-

dade que revelava desconhecimento e desprezo, pelo menos desohediencia 
aos fundamentaes preceitos democraticos , privando o povo do Estado do Rio 
da escolha ele seu presidente. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Foi urna eleição líberrima. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - ... respondeu,-me S. Ex. " que Õ havia apresen-

tado e o havia eleito ' "• porque elle ficava sendo, emquanto S. Ex. vinha 
para o Senado occupar a presidencia corno Vice-Presidente da H.epublica, o 
seu substituto na política do Estado do Rio e que o Sr. Alfredo Backer seria 
lá um prolongamento elo seu governo. 

Nesse momento, o Sr. Presidente da Repuhlica externou taes conceitos 
sobre o Dr. Backer, que cheguei a pensar que este homem ero. o un.ico no 
mundo, taes e tantas eram as virtudes e qualidades que elle possuia. 

Diz aqui, Sr. Presidente, a meu lado, o illustre Senador Alencar Guima-
rães " como estava illudido! " - mas, que culpa temos nós - que S. Ex. 
fosse illudido ? 

Depois, deu-se a luta, e o Sr. Presidente da Republica, dizendo-se tra-
hido, inventava accusações e improperios para atirar á cabeça desse mesmo 
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homem tão notavel, tão virtuoso, emquanto estava liO'ado a S. Ex. pelos la-
ços de submissão, mas tão perverso e criminoso, desde que procurou livrar-
se dessa submissão, dessa degradante escravidão. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO.--'- V. Ex. está exaggerando. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Quando entendeu que devia sacudir o jugo, 

passou a ser um demonio, um trahidor. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO . - Qual foi o. motivo? 
O SR. LouRENÇO BAPTISTA. - Seus actos não correspondiam a essa 

confiança. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - E agora o Sr. Dr. Nilo Peçanha, para matar 

um camondongo, quer que se incendeie o paiol. (Riso). 
O SR. A. AzEREDO . - V. Ex. considera o Sr. Backer como um camon-

dongo? 
O SR. ALFREDO ELLIS. -V. Ex. sabe que eu empreguei o termo porque 

não tenho as luzes do meu nobre amigo e nem a sua dialectica para ameni-
zar a oração. Servi- me desse termo para exemplificar, para materializar a 
questão. 

Trata-se, de facto, de um camondongo e o Sr. Presidente da Republica 
exige, petulantemente, e quer, para matal-o, porque o intuito é esse, é liqui-
dar o Sr. Bacléer, que teve o desaforo de enfrentar o Presidente da Repu-
blica, A INTERVENÇÃo no Estado do Rio de Janeiro . 

Não conheço o presidente do Estado do Rio, mas devo dizer que, após 
essa luta, elle t em a minha admiração, e eu, no logar delle, não me curvaria 
a imposições inconstitucionaes que o Congresso se dispuzesse a votar, e nem 
a intervenções inde.Qitas ;· só sahiria do palacio, morto, sim, mas certo de 
que o golpe que me prostrasse iria ferir de morte a Federação. (Ha diversos 

.apartes.) 
Claro está que, por mais que se mascare, pqr mais que se procure illu-

dir a opinião, todos sentem, faço justiça ao Srs. Senadores, que o que se pre-
tende é entregar o Estado do Rio ao Sr. Presidente da Republica. · 

O povo, vil rebanho, foi supprimido, e razão tinha um estadista ameri-
cano quando, ao passar por estas plagas, admirado da nossa natureza, da 
área des ta Republica, disse sobre a nossa politicarepublicana, confrontando-
a com a do seu paiz: Não ha duvida; sois um grande povo, de grande fu-
turo, mas estaes mnito longe airida desse caminho, que leva ao templo da 
verdadeirá. democracia. A vossa republica é uma republica de meia duzia ; 
o po!Jo foi excluído . .l!;ssa meia duzia substitutiu ao povo e governa. NÃo HA 
REPUBLICA SEM POVO! ... 

Vivemos a bradar contra as olygarchias dos Estados, quando neste re-
cinto existe uma olygarchia ferrenha dominando todas as outras !. .. 

O SR. A. AzEREDO.- Da qual V . Ex. faz parte. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - V. Ex. sabe que isto não é verdade. 
O SR. A. AzEREDO.- Como não é? 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - O que V. Ex. diz. Sou um solitario neste Se-

nado, porque sou um fraco defensor dos direitos do pobre povo expo-
liado ... 

Mas, Sr. Presidente, falava a verdade esse cidadão americano quando 
diúa que havíamos engendrado uma r epublica eliminando o povo, como si 
fosse possível existir republica sem povo. Dahi a instabilidade que ha em 
tudo. 

O SR. A. AzEREDo. - Esse estadista não conheceu bem o Brazil. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Oh ! si o conheceu! Apanhou, com justeza e 
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precisão mathematicas, O' defeito de nossa organização e engrenagem polí-
tica. Diagnosticou perfeitamente, scientificamente, a causa e a origem do 
nosso mal. 

Fez mais: indicou o remedio. 
E ' uma pyramide invertida e emquanto essa pyramide. não for fixada ao 

sólo pela sua base, nós não teremos tranquillidade, e não a ternos de facto, 
quer na ordem política, quer na ordem financeira, quer na ordem economica. 

Financeiramente, somos um povo, que não tem moeda certa, que não 
tem. portanto, nem medida e nem metro exactos :hoje é maior, amanhã é 
menor, conforme o capricho do ministro, que nutre e acalenta o pro~osito 
absurdo de valorizar a moeda arruinando e perseguindo o productor. l<inan-
ceiramente, não sabemos a quantas andamos . Só uma cousa luz no espírito 
dos chefes dos Estados : saber si ha quem empreste dinheiro. 

O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - E o augmento que se operou o semestre 
passado nas rendas publicas? · 

O Sn. ALFREDO ELLIS.- Esse augmento representa o accrescimo de 
impostos e não foi isto o que promettemos ao povo quando prega vamos a 
Republica. 

O que é verdade, Sr. Presidente, é que conforme ia dizendo, o Presi-
dente da Republica veiu inocular o vírus, porque si o Presidente da Repu-
blica não fosse interessado no caso do Rio de Janeiro, não estaríamos aqui 
discutindo o parecer do meu nobre amigo Senador por Matto Grosso. 

O Sn. OLIVEIRA FIGuEIREDo. - Defendendo a escolha de um hermista 
para seu successor. 

o Sn. ALFREDO ELLIS.- Creio que ambos os candidatos são hermístas 
e isto vem a pello para declarar, que sou insuspeito, não tendo preferencias 
e julgando qualquer delles muito digno da posição que almejam. · 

Mas o que é grave, é que o Sr. Presidente da Republica, assim como 
collocou no poder o Sr. Backer quer agora collocar o Sr. Dr. Oliveira Bo-
telho, seu amigo, porque está certo e convicto de que, si entrar o Sr. Eclwiges 
de Queiroz, S. Ex. será um homem liquidado. 

E', pois, u.ma questão de vida ou de morte para S. Ex. e aqui é que 
está o crime c~ue eu denuncio ao paiz, isto é, que sendo uma questão ele me-
lindre e prest1gio politico, só porque affecta os do Sr. Presidente da Repu-
bliGa, elle julga-se no direito de ulliformizar uma questão local - de carac-
ter pessoal - restricto, portanto, em uma outra nacional, disposto a romper 
e arrombar o dispositivo constitucional, o §~.o , do art. 6. 0 , comtanto que 
possa sorrateira e capciosamente, encaixar naquelle paragrapho, a mon-
struosa e impatriotica intervenção no Estado do Rio de Janeiro . 

No texto constitucional, Sr. Presidente, não se encontra remedio ouso-
lução para o caso do Rio de Janeiro. 

E' preferível, a ferir o nosso pacto com a approvação deste projecto, 
autorizando a intervenção e reconhecendo legitima uma das assembléas -
talCJez a falsa - sem provas, sem documentos e sem a audiencia da outra 
parte interessada, é preferivel, repito, fazer a revisão da Constituição . Por 
mais lata e caslústica que seja a interpretação, que se queira dar ao§ 2. 0 do 
art. 6. o nelle não cabe a conclusão do parecer do nobre Senador por Matto 
Grosso. 

Intervenção, como essa que se pretende fazer no Estado do Rio de Ja-
neiro, Sr. Presidente, nunca passou pelo espírito do legislador constituinte! 
Ao contrario , o pensamento, a cogitação dominante era fechar todas as 
portas aos abusos e impedir a acção caprichosa e despotica dos futuros Pre-
sidentes daRepublica. V. Ex., meu nobre amigo, signatario da Constituição 
sabe que, quando a votámos, havia uma preoccupação extraordinaria, um 
verdadeiro pavor de intervenções semelhantes a esta. 
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Presidia a Republica um nobre general de caracter leonino, que já devia 
ter sua figura marcial de guerreiro fundida em bronze, ~ln uma das praças 
desta Capital (apoiados), porque a elle devr.mos principalmente a procla-
mação da Republica a I5 de novembro de I88g, e V. Ex. não. póde ignorar 
que esta questão - a da autonomia dos Estados - base principal do regi-
meu federativo, preoccupava extraordinariamente o espírito do legislador 
constituinte, que procurou resguardal-a o mais possível, contra quaesquer 
tentativas desse governo militar, cerceando-lhe a faculdade de intervir nos 
Estados, e fechando a porta dos abusos possíveis· desse ou de futuros go-
vernos. 

Foi sempre o alvo, o escopo do legislador constituinte, acautellar, por 
todos os meios, a autonomia dos Estados federados. 

O Sn. CoELIIO CAMPOS. ~ E ainda como uma garantia ela Constituição. 
O SR. ALFREDO ELLIS. -De facto, Sr. Presidente, o art. 6. 0 tem servido 

até hoje de garantia - de jaula - contra esse monstro representado pela 
i~1tervenção prepotente elo centro contra o regimen federativo. 

Sr. Presidente, quero uma patria ~rande :-quero a patria como nol'a le-
garam os nossos maiores - e, si fallo com vehemencia, com calor, Reste 
momento de angustia, neste momento em que talvez estejamas decid.in,_do 
dos destinos da União brazileira, é porque não quero ser o gageiro sinistro,. 
denunciador do naufi·agio da nossa nacionalidade, lançando o grito de 
alarma : -SALVE-SE QUEM PUDER! l! . 

Desabusado, sem escrupulos e ambicioso, como é o Sr. Nilo Peçanha ... 
O SR. A. AzEREDO, -Não apoiado. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - ... trata de promover a passagem deste pro-

jecto, exclusivamente, com o intuito pessoal de salvar seu prestigio ani-
quillado . 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -Manter a liberdade do seu Estado. 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - Sr. Presidente, não é possível negar. O c~ue 

afllrmo não póde absolutamente ser contestado pelo honrado Senador. Não 
fosse o interesse que o Presidente da Republica tem no Estado do Rio de 
Janeiro, e estariam os aqui discutindo esse projecto? 

O Sn. A. AzEREDo. - Certamente. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - \Um projecto que manda o Senado da Repu-

blica reconhecer urna. assernbléa? 
O Sn. A. AzEREDO. - O Senado, já discutiu esse assurnpto. 
O Sn. ALFREDO ELLIS.- Como?! Que estamos nós fazendo? Arvorados 

em poder verificador, pretendemos decidir de pleito para nós inteiramente 
extranho e que escapa, por completo, ás nossas deliberações, sem urna acta, 
sem um documento, sem um titulo, que fundamente a nossa preferencia, ou 
justifique o nosso arésto. Isto é sério'! Isto é decente? 

O SR. A. AzEREDo.- V. Ex. está enganado. 
O Sn. ALFREDO ELLIS, - Infelizmente não estou. Ternos uma declara-

ção do Sr. Alves Costa, presidente de uma das assernbléasr por jovial eu-
phemismo, subtilmente empregado pelo honrado Senador por Matto Grosso 
em seu parecer, E NADA MAIS ... Com essa declaração, verídica ou não- ver-
dadeira ou falsa - o Senado vae lavrar uma sentença. O Senado não tem 
competencia para se arvorar em tribunal revisor de eleições ! ! -

O Su. HERCILIO Luz. -Julgou sobre o allegado, mas não julgou sobre o 
provado. 

O Sn. OLivEIRA FIGUEIREDo. - Naturalmente. O que a Cornrnissão 
faz é dar parecer. E' sempre assim que as Commissões concluem. 
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SR. ALFREDO ELLIS. - Pergunto ao nobre Senador pelo Estado do Rio 
de Janeiro, porque o relator não pediu esclarecimentos, não requisitou todos 
os papeis e as authenticas das eleições, dos poderes competentes? 

Basta, para a cop.sciencia imparcial dos Srs. Senadores, a simples de-
claração do Sr. Alves Costa" que é elle o presidente da assembléa, legitima-
mente, eleita " ? Porque o Senado não quer ouvir a parte contraria? 

O nobre relator; descrevendo os factos allegados, lutou com grandes 
difficuldades para dar, como provadas e verdadeiras, as affirmativas do Sr. 
Alves Costa, parte interessada na questão. 

S. Ex. procedeu como si tivesse de fazer a perigosa ascensão ao cume 
do Pão de Assucar. Agarrou- se ás urzes, raizes e arestas do rochedo, para 
poder subir... · 

Não disse, porém, por que fórma a duplicata de assembléas affecta á 
fórma republicana federativa, maxime, quando uma dellas já está normal-
mente funccionando, de accôrdo com a Constituição do Estado, legislando 
após haver recebido a mensagem do presidente em exercicio. 

A duplicata de camaras não quer dizer modificação ou alteração da 
fôrma republicana federativa, menos ainua a instituição de um governo des-
potico, monarchico, contrario em summa a:o regimen em vigor. 

Não póde, portanto, caber dentro do § 2 1° do art. 6. 0 , o sophisma en-
gendrado para justificar a intervenção. 

Não hesitou o nobre relator do parecer em dizer que • PARECE-ME que 
as allegações trazidas pelo Sr.· Alves Costa são verdadeiras, pondo de parte a 
côr partidaria que, naturalmente, invalida a veracidade estricta "· 

Nesse PARECE-ME, procurou o nobre relator resguardar-se contra futuras 
increpações. S. Ex. não endossa, com a sua palavra honrada, as allegações 
formuladas por uma das partes interessadas. Acceita-as, entretanto, e sobre · 
essas allegações " que lhe parecem verdadeiras " lavrou o seu parecer con-
cluindo por um projecto autorizando a intervenção. 

Não se está vendo, com a maior evidencia, que S. Ex. violentou a sua 
consdencia de jurista para dar ganho de causa ao interesse político do Sr. 
Nilo Peçanha, crystallizado na mensagem enviada ao Senado? Póde haver 
duvida'? 

No parecer de S. Ex. ha erros de traducção do texto inglez citado. 
O SR. A. AzEREDO. - O livro a que me refiro ou me reportei, si V. Ex. 

qvizer, está á sua disposição na Secretaria do Senado. V. Ex. que é lido 
nestes assumptos e que viveu tanto tempo nos Estados Unidos póde traduzir 
melhor do que qualquer outro. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Ha erros de traducção . 
Diz por exemplo V. Ex. " o proprio Governo " traduzindo a phrase in-

gleza - the pro per government -, quando devia dizer - o governo compe- . 
tente . 

. O Sn. A. AzEREDO. -A que eu traduzi, parece-me crue está em livros 
portuguezes. V. Ex. não precisa procurar em Pascal. Encontrará em hes-
panhol na Encyclopedia Americana. 

O SR. ALFREDO ELLIS . ...:._ Mas, Sr. Presidente, como ia dizendo, o Sr, 
Nilo Peçanha, para salvar o seu prestigio no Estado do Rio, para conservar 
o Estado como fazenda da Loanda, dependencia sua(não apoiados), inoculou 
o mal e agora nos vem pedir o remedio. Mas o remedio indicado é peior do 
que a molestia, porque, si agora o mal afl'ecta a uma circumscripção da Re-
puhlica, firmado este precedente, este horrível e pessimo precedente, qual 
dos Estados da União ficará abrigado pela . Constituição Federal ! 

Disse o meu nobre amigo, Senador pela Bahia, " que os representantes 
dos Estados, nesta Casa, estavam concorrendo para o proprio suicídio "· E' 
um facto, e a prova de que o Sr. Presidente da Repuhlica tem interesse po-
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litico ·immediato ligado ao Estado do Rio, podemos tel-a com a maior facili-
dade, analysando o pequeno passado da Republica. 

V. Ex. s·abe, Sr. Presidente, que as olygarchias pullularam nos Estados, 
em quasi todos os Estados, mas principalmente nos que foram denominados 
-escravizados pelo Jornal do Commercio. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que desde o Amazonas até ao Rio Grande 
do Sul os abusos teem sido constantes, dualidade de governos, dualidade 
de Camaras, duplicatas de governadores, até substituição de um governa-
dor, regularmente eleito, emquanto em villegiatura pela Europa. 

Pois bem, apezar de todos esses abusos, illegaliclades e até crimes, 
nunca houve tanto açodamento, tanta sofli·eguiclão, como agora, para mora-
lizar o regimen deturpado. Ninguem se lembrou de encaixar no § 2. 0 do 
art. 6. 0 a faculdade moralizadora, encontrando nelle o remeclio salvador para 
os desvios das facções políticas nos Estados da Federação. 

Neste curto espaço dé vida da Republica, tantos e tantos factos teem 
reclamado a intervenção e jámais o Congresso Nacional quiz concedel-a, 
justamente porque suppoz, com razão, como supponho, que remedio, para 
esses males eventuaes, do inicio da vida republicana, onde o povo não tinha 
ainda educação democratica, que o levasse a defender os seus direitos, seria 
peior do que o proprio mal. 

Nesse sentido o Congresso andou muito correctamente, muito patrioti-
camente, porque, acima de todos esses eventuaes desvios, ha um grande 
perigo pairando sobre a nossa patria. Basta lançar as vistas para o mappa 
do Brazil. Essa immensa área tem como laços de união a mesma lingua, a 
mesma religião, a mesma litteratura, o mesmo sangue, mas não tem as mes-
mas aspirações. 

A homogeneidade ethnica está se modificando dia a dia. 
Para quebrar a unidade nacional, basta. o perigo da incompatibilidade 

de interesses. 
Na America do Norte, a lição foi tremenda e elevemos aproveitai-a. 
Não foi tanto o caso da escravidão, nos Estados Unidos da America do 

Norte, que produziu a guerra da Secessão : foram os interesses economicos, 
foram os interesses financeiros, envoltos na questão elo protecc;ionismo, 
que, si por um lado, enriquecia o norte industrial, por outro empobrecia o 
sul, região agrícola. · 

Aquella nação passou por essa prova deixando seus campos regados 
com o melhor sangue dos seus filhos, e após a mais tremenda s-uerra civil 
que tem havido no mundo. E si não fosse o grande e alto criterw de Abra-
hão Lincoln, talvez tivesse soado a ultima badalada da União e hoje, em 
logar de uma nação poderosa, era bem possível que existissem varias repu-
bliquetas naquelle hemispherio. 

Um dos argumentos que tenho ouvido apresentar para justificar-se a 
nefasta intervenção do § 2. 0 do art. 6. 0 , é o celeberrimo poder, ou faculdade 
Ii.\iPLICITA, de resolver e legislar sobre um facto, quando a Constituicão. não 
o fez e nem delle cogitou. ' 

Dizem que o Congresso tem poderes implicitos para tratar ele assumptos 
que escaparam ao legislador constituinte. · 

Considero perigosíssima semelhante doutrina. · 
Facil será, por semelhante processo, derrocar todas as garantias esta-

tuídas no nosso pacto fundamental, 
A adoptar-se semelhante criterio, melhor será organizarmos uma outra 

Constituição, de poderes implícitos ao lado dessa outra, de determinação 
explícita. 

O Presidente da Republica não tem a coragem de intervir no Estado do 
Rio de Janeiro, mandando, por forças federaes, depor o Dr. Backer, e só 
porque S. Ex. não teve essa coragem... ' 
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O SR. A. AzEREDO. - Foi uma garantia contra a deposição do 
Dr. Backer. 

O SR. ALFREDO ELus. - ... recorreu ao Congresso, esquecido de que, 
quando subiu as escadas do palacio do Cattete, POR DESGRAÇA E PARA DES-
GRAÇA deste paiz.. . . 

O SR. A. AzEREDo. - Entretanto, não pensavam assim, quando chega-
vam até a lembrar o nome de S. Ex. para a presidencia da Republica. 

O SR. ALFREDO ELLIS.- Responderei a V. Ex. 
O SR. A. AzEREDO.- Póde responder, mas é facto. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Posso fallar sobre o facto porque, si não fosse 

a morte, accidental e imprevista, do Sr. Affonso Penna, S. Ex. não teria 
galgado as escadas do palacio do Cattete ; nós não estaríamos discutindo 
um projecto que fere de morte o laço federativo. · 

Todos vós que me ouvis sabeis que S. Ex., o Sr. Presidente da Repu-
blica, durante o governo do Sr. Afl'onso Penna, dizia ser" uM VENCIDO " que 
o Sr. Dr. Affonso Penna, lhe tinha cerceado completamente todo o prestigio 
no Estado de Rio de Janeiro. 

Era um desalentado, e muitas vezes -levei a esperança e o animo ao 
espírito abatido e desanimado de S . Ex. . 

Mas, como o honrado Senador me distinguiu com o seu aparte, julgo-me 
obrigado a dizer ao paiz, que tanto S. Ex. se julgava um aniquillado . que, 
por occasião do infausto fallecimento do filho do Dr. Afl'onso Penna, o 
Sr. Dr. Nilo Peçanha segm·ou pressuroso em uma das alças do ataúde do 
pob1;e moço e, dias depois dizia-me que nem com essa demonstração, com 
essa homenagem por S. Ex. prestada ao filho bem amado do fallecido 
Affonso Penna, havia o Presidente extincto amollecido o coração, que conti-
nuava duro e impedernido, negando-lhe todos os meios de garantia no 
Estado, o seu prestigio de chefe político. 

O SR. A. AzEREDO. - Isso nada tem com o meu aparte. 
O SR. ALFREDO ELLIS. -Já tive occasião de replicar a um semelhante, 

e vou abrir um parenthesis para responder ao do nobre Senador. 
Logo após o accesso de S. Ex. ao palacio do Cattete, em uma simples 

visita que lhe fiz, desejando-lhe um bom governo, em conversa, sem est!\r 
autorizado absolutamente por quem quer que fosse, muito menos pelo par-

- tido que tenho a honra de representar nes ta Casa, fallei a proposito do 
velho patriarcha ela Republica, o meu preclaro ainigo, o Sr. general Quin-
tino Bocayuva. 

Rememorando sua acção na propaganda, lamentei que, tendo prestado 
tão relevantes e inestimaveis serviços á Patria, antes, durante e após a pro-
clamação da Republica, nunca tivesse tido a opportunidade de se sentar na 
curúl presidencial. 

Lembrei então, em ligeira-conversa, que S. Ex. não teria tempo para 
promover a execução de um programma, occupando a posição durante 
dezoito mezes apenas. 

Teria sido melhor, disse eu, si S . Ex. passasse o Governo ao general 
. Quintino Bocayuva, e se apresentasse candidato para o quatriennio 
seguinte. 

Não sabia então de quanto era capaz o creador dos arrozaes manqués 
de Pendotiha. 

Suppmlha-o um adininistrador honesto, e acreditava nos reclamos da 
imprensa, proclamando-o como salvador do Estado do Rio. 

Dizia-se que S. Ex. encontrára, ao assuinir o Governo daquelle Estado; . 
a fallencia e a ruina, tendo-o deixado, em curto lapso de .tempo, prospero, 
com as rendas augmentadas e em plena riqueza. 
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O SR. A. AzEREDO.- Vê V. Ex. que elle não é tão desgraçado . assim. 
O SR. ALFREDO ELLIS.- Recordo-me haver S. Ex. dito, nessa occasião, 

que tinha grandes planos de governo em elaboração, em estudo; mas que 
não teria tempo sufficiente para pol-os em execução. 

A essa observação respondi o que ha pouco expuz, suggerindo o alvitre 
de passar o Governo ao Vice-Presidente do Senado, para apresentar sua 
candidatura ao futuro quatrienuio. (Soam os tympanos.) 

O SR. PRESIDENTE. - Não ouvi a expressão de que se serviu o nobre 
Senador referindo-se ao Presidente da Il.epublica. 

Creio que não será preciso recordar a V. Ex. que o Il.eg-imento prohibe 
attribuir más intenções ou usar de linguagem pouco respeitosa em relação 
ao Presidente da Il.epublica. 1 

O SR. ALFREDO ELLIS.- Desejaria que V. Ex. me dissesse qual o vaca-
bulo usado por mim que melindrou a susceptibilidade do Il.egimento. 

O Sn..' PRESIDENTE.- Parece que V. Ex. usou de uma expressão um 
tanto aspera. 

O SR. ALF.REDO ELLIS. - Será isso talvez devido ao meu tempera-
mento, porém desejo, e a, isso provoco V. Ex., que declare francamente 
quai o vocabulo que melindrou a virginal sensibilidade do Il.egimento. 

O SR. PRESIDENTE. - Parece que V. Ex. usou da expressão desgraçado, 
em referenda ao Presidente da Hepublica. 

O Sn.. ALFREDO ELLIS. - Não, o meu honrado amigo Senador por Matto-
Grosso disse « QUE O PRESIDENTE DA REPUBLICA NÃO ERA TÃO DESGRAÇADO 
COMO EU PENSAVA. » 

O SR. PRESIDENTE. -Neste caso retiro a minha ponderação. 
O SR. ALFREDO ELLIS.- Sr. Presidente, quando me resolvo a empregar 

termos asperos, nunca o deixo de fazer e assumo a inteira responsa-
bilidade. 

Não é meu proposito- nunca o foi- aggredir desta tribuna, mas hei 
de profligar, hei de verberar implacavelmente o procedimento politico do 
Sr. Nilo Peçanha, e a sua nefasta e rendosa administração. 

Vê o Senado que uinguem, no gozo de suas faculdades mentaes, pode-
ria sobre essas phrases de mera e banal cortezia architectar tão bem arran-
jado castello de cartas. 

O SR. AzEREDO.- São as taes confidencias políticas. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - A suggestão política era tambem apropriada 

e opportuna em face da candidatura militar combatida por meu partido. 
Seria, para nós outros, preferível á militar uma candidatura civil que fosse 
favoneada, sustentada pelos elementos civis, pelos chefes do partido repu-
blicano que apoiavam a candidatura Hermes. 

Não porque fosse pessoalmente infenso á individualidade do marechal 
Hermes da Fonseca, mas, porque, sendo civilista, preferia, em these, um 
candidato civil a qualquer outro militar. 

Repito, em these, prefiro e preferirei sempre um candidato civil, enten-
dendo que, só depois de aberta a fallencia do elemento civil, nos julgaria-
mos obrigados a recorrer a um candidato pertencente a uma classe nobre, 
não se contesta, mas que não tem a educação necessaria e nem o preparo 
para a administração publica de uma grande nação como o Brazil. 

Ahi está a resposta a meu honrado amigo, Senador por Matto Grosso. 
Não havia, portanto, repito, motivo para o Sr. Presidente da Hepuhlica 
architectar, sobre essa ligeira palestra, historias da carochinha. 

Chegou a dizer que eu havia sido emissario do governo de S. Paulo, 
para ofl'erecer a S. Ex. a candidatura á Presidencia da Il.epubliça. 
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O SR. AzEREDO. - V. Ex. fallou de motu-proprio. 
O SR. ALFREDO ELLIS. -Já tive occasião de dizer desta tribuna - quid 

inde? ainda mesmo que eu tivesse offerecido a S. Ex. a · candidatura á Pre-
sidencia da Republica, já declarei que S. Ex. era uma oCJelha transCJiada. 
· O SR. OLIVEIRA FrauEIREDO. - Quaes os factos que tem praticado para 
desmerecer no conceito de V . Ex.? 

o SR. ALFREDO ELLIS. - v. Ex. estava presente, assistiu a todos os 
meus discursos e accusações ao Presidente ? 

O SR. AzEREDO. - As Docas de Santos? 
O SR. ALFREDO ELLIS. - A questão da Leopoldina, ainda ultimamente, 

a questão do Moinho Inglez. 
O SR. A. AzEREDO.- Em que estes factos desdouram o Sr. Presidente 

da Republica ? 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Além das questões de ordem administrativa, 

trata-se agora de outra, de ordem política : o Estado do Rio foi invadido por 
I.5oo homens. 

O SR. LoURENÇO BAPTISTA. - Que exerceram alli uma acção benefica. 
O SR. AFREDO ELLIS - V. Ex. sabe que o Sr. Presidente da RepuJ)lica 

nomeou juiz a um politico intransigente. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIRIDO. - E' um magistrado muito distincto. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - V. Ex. sabe que delegou a um membro da 

sua casa militar a incumbencia de perturbar o Estado do Rio. 
Sr. Presidente, sobre o projecto n. 43, de r894, que dispõe sobre os 

couflictos r esultantes das duplicatas de assembléas e da contestação de legi-
timidade do exercício do Governo, fallaram neste recinto, os Srs . Leopoldo de 
Bulhões, Campos Salles, Ramiro Barcellos, Coelho e Campos, Quintino 
Bocayuva, Gonçalves Chaves e outros. 

O meu illustre collega, Senador por Sergipe, no cliscurso que pronun-
ciou a I3 de agosto de I8g5, disse que ,, no caso de dualidade de assembléas 
legislativas, competia ao Poder Judiciario resolver a questão "· 

O SR. CoELHO E CAMPos. - Complete o discurso. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Comprehende V. Ex. que si eu tivesse de ler 

os Annaes, obrigaria o nobre Senador pelo Ceará a pedir novas prorogações 
da hora ... 

Desviado, por apartes, do assumpto em debate talvez não possa ler as 
opilúões formuladas por varios autores e constitucionalistas americanos. 
que aqui tenho ·á mão. 

O di<>curso do honrado Senador é de I3 de agosto de I8g5. S. Ex., emit-
tindo o seu juizo, nessa occasião, disse que no caso de dualidade de assem:-
hléas legislativÃs, competia ao Poder Judiciario resolver a questão. 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Não é possivel. 
O SR. ALFREDO ELLIS. ·- Diario do Congresso, pag. r.o8o. Quiz o 

Sr. Quintino Bocayuva que a nossa pJ,:opria Constituição resolvesse a ques-
tão tão debatida, pois nella se congTega o principio de dar ao Poder Judi-
ciario Federal competencia para conhecer e resolver todos os conflictos 
individuaes e politicos de todos os habitantes da União . 

. O Po_der Judicia_rio é ness~ c.aso ?m interventor permanente e legal, que 
se mterpoe, sem odios e. r~cn~nmaçoes, restabelecendo a verdade republi-
cana sem tropeços e. prec1p1taçoes. 

O SR. A. AzEREDO.- Póde ler o discurso do Sr. Camp()s Salles. 
O SR. ALFREDO ELLxs.- Lembra V. Ex. muito bem; o Sr. Campos 
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Salles, em um longo discurso, combateu o projecto e toda e qualquer idéa 
interPencionista. 

S. Ex. foi sempre infenso á regulamentação do art. 6. 0 , declarando que 
o considerava o coração da Republica, porque o perigo da desaggregação 
dos Estados, pela quebra de sua autonomia, estava justamente naquelle 
ponto. 

Estou de accôrdo com S. Ex., lamentando a sua ausencia neste 
. momento e sentindo que em meu logar não viesse o velho chefe, com a 
sua palavra de tribuno, levar a convicção aos espíritos dos meus nobres 
colleLgas.. _ . . . . . . . 

astrmo nao possu1r os reqmsltos precisos para 1mpr1ID1r os meus 
receios e temores no animo dos meus illustres collegas. 

A questão, tal qual foi la;nçada, deve se dividir em questão constitu- · 
cional e em uma outra referente ao exame da legalidade da assembléa, 
digamos para distinguir- backerista. 

Entre muitos pareceres, peço licença para ler ao Senado a exposição 
que vou fazer; synthetiza bem o meu pensamento, evitando ser mais pro-
lixo na tribuna. 

Podia expor o que aqui está escripto ; mas para poupar aos meus illus-
tres collegas e mesmo porque já me sinto fatigado, prefiro ler . Assim será 
mais facil, mais concisa e mais synthetica a discussão. 

" Sobre a questão constitucional, Sr. Presidente, pergunto : Como 
poderá o Congresso intervir para resolver praticamente o caso do Estado 
do Rio de Janeiro ? 

Fazendo uma lei que passasse pelos turnos constitucionaes, de accôrdo 
com o parecer, subindo á sancção. E~sa lei ou : 

aj autorizaria o Presidente da Republica a intervir, dando-lhe a facul-
dade de declarar qual das duas assembléas é a legitima ; ou 

b) declararia legitima uma das assembléas. · 
Mas essa lei seria casuística e inconstitucional, como passamos a , 

demonstrar. 
Os :poderes constitucionaes teem as suas attribuições definidas na 

Constitmção e nas leis organicas. As attribuições privativas do Congresso 
estão definidas no art. 34 da Constituição. As que tambem lhe incumbem, 
mas não são privativas, encontram-se no art. 35. Além destas encontram-se 
outras nos arts. 4, 2'), 28 § 1. 0

, 45, 46, 4'J, 48 n. 16, 54§§ 1. 0 a 3. 0 , 55, 5') § 1.0 , 

58,§ 2. 0 , ')I § 3.0 ')2 §§ li a I'J, 25 a 2') e 3o; ')3, 'J'J § 2. 0 , 81 § 1.0
1 8') § 1. 0

1 90; 
Disposições Transitarias, arts. I.0 , 2 . 0 , 4.0 e 7.0 • Quanto aos poderes implí-
citos, não póde o Congresso ir além do art. 34 ns. 33 e 34, estes poderes 
n ão são entretanto illinlitados ou discricionarios. " Fóra dos objectos que 
se acham mencionados como faculdades suas nos diversos artigos da 
Constituição, o Congresso nada mais póde u, diz João Barbalho, escudado 
em James Bryce. 

Em n enhum dos artigos supracitados se encontra a attribuição ou facul-
dade conferida ao Congresso de intervir em negocios peculiares aos Estados, 
para declarar a legalidade deste ou daquelle poder estadual, ou a le~itimi
dade de presidentes ou de assembléas, em caso de dualidade. Si a t,;onsti-
tuição ou lei organica lhe não confere essa faculdade, claro é que a interven~ 
ção constituiria acto inconstitucional, excesso de poder, que a ninguem 
obrigaria. Para esse acto dictatorial haveria ainda o recurso para o Poder 
Judiciario, o qual declaral-o-hia sem applicação na especie por ser dictado 
por lei inconstitucional. 

O art. 6. 0 da Constituição ainda não foi regulamentado. "O Governo Fede-
ral só póde intervir nos quatro casos alli definidos. , 

O SR. CoELHO E CAMPos. - Essa opinião é de algum autor? 
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O SR. ALFREDO ELLIS. - Não, senhor; comquanto eu não seja juris-
consulto ... 

O SR. OLIVEIRA FIGuEIREDo. - Queira perdoar. S. Ex. não sabia, pergun-
tava si era exposição de algum autor emittindo parecer. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - O Governo F ederal, repito, só póde intervir em 
quatro casos alli definidos. (Le.) · 

" João Barbalho entende, e sua opinião é geralmente acceita, que a locu-
ção - Governo Federal é equipolente a União - ou a - Poderes da União 
- não a Poder Executivo tão sómente. . 

Isto posto, devemos considerar ainda que, sendo a autonomia dos Esta-
dos a base ou essencia da organização republicana federativa a regra é a não 
intervenção para garantia da autonoxnia estadual; os casos de intervenção 
do art. 6. 0 , ou que forem estatuídos emleiregulamentar,constituem excepção 
áquella regra. » 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Apoiado. 1 

O SR. ALFREDO ELLIS. - E' expressiva a redacção do artigo em questão : 
"O Governo Feder,al não poderá intervir em negocios peculiares aos 

Estados, salvo .... » (Apoiados.) 
Ora, o art. 6. 0 distingue a intervenção que tem por objecto acautelar os 

interesses da federação e a que se refere aos interesses estaduaes. 
No§ I.0 do art. 6. 0 , o interesse é federal, quando o Governo tem de inter-

vir para repellir invasão estrangeira ou impedir a invasão de um Estado em 
outro, evitando nesse caso a luta ou guerra intestina entre os Estados. 

No caso do§ 2. 0 a União precisa intervir para manter a fórnia republi-
cana federativa, porque cada Estado, segundo o pacto de 24 de fevereiro, 
deve organizar-se politicamente de accôrdo com as normas alli estabe-
lecidas, pacto a que se obrigaram todos os Estados que constituem a Nação 
Brazileira. · 

Ahi tambem o interesse é ainda federal. Si cada Estado adoptasse a fórma 
de governo que entendesse, sem ser obrigado a ter a sua Constitvição de 
accôrdo com o estabelecido na magna carta, a Constituição Federal, com-
prehende-se a anarchia que resultaria, quebrando-se os laços da Federação, 
a harmbnia do todo, dividindo, em summa, a Nação Brazileira em pequenas 
republicas independentes, ·soberanas. Teríamos neste caso uma confederação 
e não uma federação . 

O Sn,. CoEHO E CAMPos. - V. Ex. está expondo uma lição admiravel. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Estou dizendo o que penso sem recorrer a qual-

quer argumento casuístico. Esta é a expressão real do que sinto. · 
A expressã.o - manter a fórma republicana federativa - quer dizer que a 

União póde obrigar o Estado a pôr a sua Constituição e as leis de accôrdo 
com o principio e systema da Republica Federativa. 

Si ha um caso de interesse estadual em que a União póde intervir é o 
do§ 3. 0 • Quando o Governo estadual se julgar impotente para restabelecer 
a ordem e a tranquillidade no seJI territorio, póde então requisitar o auxilio 
da União ; SO' A' REQUISlÇAO DO GOVERNO . ESTADUAL, PÓDE o 
GOVERNO FEDERAL INTERVIR E, AINDA ASSIM, PARA RESTABELECER A ORDEM 
E A TRANQUILLIDADE PUBLICAS. 

Portanto, como ia dizendo, fóra destes casos, fóra destas quatro excep-
ções que constituem os §§ do art. 6. o da Constituição, fóra destas quatro 
excepções, muito claras, muito precisas, é illicita, é inconstitucional, a inter-
venção federal, autorizada ... 

No pacto de 24 de fevereiro as antigas províncias se obrigaram a ser 
Estado simplesmente aútonomos. A expressão : " Manter a . fórma republi-
cana federativa " quer dizer a União póde obrigar o Estado a pôr a sua 
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constituição e as suas leis de accôrdo com os princípios e o systema da fôrma 
de governo republicano federativo, estabelecidos na Constituição de 24 de 
fevereiro. . . 

De accôrdo com o § 4. 0 do art. 6. 0 , a intervenção é necessaria porque as 
leis e sentenças federaes devem ser cumpridas em todo o territorio da União 
e por todos os Estados. O interesse é aqui tambem federal, mantendo a auto-
ridade da União, á qual os Estados se devem submetter pelo pacto a que 
se obrigaram. · 

Só ha um caso de interesse estadual em que a União pôde intervir. E' o 
caso do§ 3.0 • Quando o g·overno estadual se julgar impotente para restabe-
lecer a ordem e a tranquilidade em seu territorio, póde requisitar o 
auxilio da União. Só a requisição do governo estadual póde o Governo Fede-
ral intervir e, ainda assim, para restabelecer a ordem e a tranquillidade 
publicas . 

Portanto, fóra destes casos, fóra destas quatro excepções muito claras e 
muito precisas, é illicita , é inconstitucional, é dictatorial a intervenção 
federali por qualquer de seus orgãos, seja pelo Presidente da Republica, 
seja pe o Congresso. 

O interprete de animo desprevenido, de probidade profissional, que não 
tenha interesse ou paixão partidaria ou de momento, ha de comprehender 
forçosamente que- restabelecer a ordem e a tranquillidade publicas em um 
Estado á requisição do respectivo governador- não é intervir par!J. declarar 
a legitimidade de tal assembléa ou de tal presidente, que seus competidores 
devem ceder os logares aos escolhidos pelo interventor. 

Ora, si só é licita a intervenção., nos quatro casos definidos no art. 6. o, não 
figurando entre elles o de duplicata de assembléas e de presidentes, deve 
sempre resolver-se em favor da autonomia dos Estados, porque essa é a 
base e a essencia do regimen republicano federativo . 

o SR. CoELHO E CAMPOS. - Porque não o é nos Estados da America do 
.Norte ? 

O Sn.. ALFREDO ELLIS. -Vou lá. 
O SR.COELHO E CA~1POS. -V. Ex. encontrará um exemplo igl.lal ao de 

ql.le se trata. 
O SR.. ALFREDO ELLIS. - Estou perfeitamente pl'epm·àdo para l>esponder 

a V. Ex., tanto mais quanto o honrado Senador não é capaz de apontar 
um só facto de intervenção antes ele estudo minucioso, antes de un~ rigoroso 
inquerito. 

Não tratarei do caso de Rhodes Island- logo após a lndependencia-
porque o nobre relator do parecer não se referiu a elle. Citou o da Luisiania. 

Devo dizer que não ha paridade com o que nos occupa a attenção, 
neste momento, referente á duplicata de asselllbléas no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Eis aqui Burgess. 
Vou lel-o no original. Não faço a injuria de suppor que os nobres Sena-

dores não conheçam o inglez. 
O SR. CoELHO E CAMPOS. - Traduza. 
O Sn.. ALFREDO ELLIS. - A linguagem é a mais clara possível., . (Começa 

a lêr.) 
Nem neste, nem no caso de Rhodes Island, se deu a intervençfw porque 

houvesse tentativa de mudança de fórma de Governo. 
Não ha portanto semelhança alguma com o do Rio de Janeiro . 
O Sn.. ALFREDO ELLIS. (continúa a leitura em inglez) - Além dessas 

citações poderia fazer outras, mas estas, si as fiz, foi para attender ao aparte 
do Sr. Senador pelo Estado do Rio de Janeil'o. 
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o SR.OLIVEIRA FIGUEIREDO. -A conclusão justillcou o meu aparte. 
O SR. ALFREDO ELLIS.- Mas provou que o Presidente da Republica 

tinha de assegurar os interesses financeiros e econom!c~s da União,, .evitando 
a · conflagração e a guerra civil entre as duas parc1alldades polit1cas, ·que 
disputavam o Poder. 

V. Ex. sabe que no Estado de Nova York existe ~una .quadrilha de salte~
dores chamada Tammany-Hall, contra a qual tem s1do Impotente o proprw 
govel'llo do Estado. 

O SR. A. AzEREDO. - Mas .é uma quadrilha política. V. Ex. não concluiu. 
Uma quadrilha com intuitos políticos . 

O SR. ALFREDo ELLis. - Uma quadrilha política que dispõe de muitos 
milhões de dollars. 

Vou concluir a parte constitucional da questão. 
Em que consiste a autonomia dos Estádos ? 
" Em organizar seu . a~a:elho adm~istr:-'tivo, de accôrdo com as . bases 

fundamentaes da Constitmçao, sem pmas, hvremente, sem depenclencms elo 
Poder Federal ". 

O SR. CoELHO E CAMPos. - Respeitando os princípios da Constituição 
Federal. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - São duas espheras concentricas . Uma se contém 
na outra : a estadual se contém na federal, mas gyra sem peias, sem 
attrictos . 

O SR. CoELHO E CAMPos. - Mas respeitando os princípios da Constitui-
ção Federal. 

O SR. ALFREDO EÚ1s. -- Esse é o principio consignado na Constituição 
que V. Ex. assignou, que eu assignei . . . 

O SR. AzEREDO. - Que nós assignámos. 
O SR. ALFREDO ELLIS.- Que é a Constituição de 24 de fevereiro, e a que 

este projecto vem atacar em sua propria essencia. 
·Sr. Presidente, eu poderia analysar os primordios da organização federa-

tiva nos Estados. Tenho aqui o Federalista . 
O SR. A. AzEREDo. -V. Ex. encontraria Hamilton defendendo esta dis-

posição constitucional. 
O SR. ALFREDO ELLIS . - Terei de discutir as theorias de Hamilton. 
O SR. A. AzEREDO. - Está inscripto no .Federalista, onde vem a disposi-

ção do capitulo 4. 0 • 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Os centralizadores, Hamilton á sua frente, 
queriam a união forte bastante, como o centro da constellação para arrastar 
os Estados; ao passo que Jefferson, por outro lado, queria, pelo menos, 
salvar uma grande parte da, soberania das antigas I3 colonias. 

No antigo regimen a centralização era ferrenha. Em torno da antiga Córte, 
vegetavam as provindas, sem a mínima autonomia, ao passo que nos 
Estados Unidos a federação fói organizada por I3 colonias independentes -
apenas confederadas pelo interesse commum de romper os laços que as 
prendiam á metropole. Não tinham obrigações reciprocas entre si. 

Dissolvido o laço, que as submettia á mãe patria, não tinham ligação 
politica entre si, e nem prestavam obediencia a um poder central. Havia· 
uma convenção dirigindo o movimento nacionalista. constituída pelos repre-
sentantes das colonias. Lá era preciso centralizar, aqui era preciso descen-
tralizar. · 

Portanto, Sr . . Presidente, no meu espírito de p~triota, receio que voltemos 
aos antigos moldes, abrindo esta porta, por onde todos os presidentes 
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pódem intervir nos Estados, arranjando facilmente duplicatas do Poder 
Legislativo, que naturalmente, escolherá e elegerá o presidente do Estado á 
sua feição. . · 

O SR. SÁ FREIRE. - Dá um aparte. ' 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Não digo que é perfeito o nosso systema. Como 

medico posso, examinando, dizer que o organismo de V. Ex. não é perfeito, 
posso mesmo encontrar um -defeito physico ; mas não é motivo para que eu 
aconselhe a amputação de um braço ou de alguma perna. Aqui, por causa 
de um pulex penetrans, se quer cortar a perna. 

O SR. SÁ FREIRE.- As conclusões não estão de accôrdo com as pre-
missas. · 

O SR. ALFREDO ELLIS. - E' como eu disse, para matar um camondongo 
põe-se fogo no paiol. Preciso concluir essas considerações. 

O caso do Estado do Rio, que é justamente o que surgiu agora, pelo 
facto de estar em jogo o prestigio do Sr. Presidente da Republica (nâo apoia-
dos), o caso do Estado do Rio, da duplicata de assembléas, não tem solução 
por parte dos poderes centraes, de accôrdo com as premissas que a Consti-
tuição estabelece. 

UM SR. SENADOR. - Não de accôrdo com as premissas, mas de accôrdo 
com a conclusão. 

O SR. ALFREDO ELLIS . - O nobre Senador pela Bahia referiu-se a um 
facto, mais ou menos humilhante, occorrido no tempo do Imperio. 

O imperador reuniu o conselho de estado para sobre elle deliberar. 
Reunido o conselho, os conselheiros declararam, unanimemente que era 

preferível tolerar o mal, a violar a Constituição, que não cogitava e nem 
resolvia o problema. 

Argumenta-se ás vezes com o abuso . Assim como o Presidente da Repu-
blica mandou invadir o Estado do Rio com I.5oo soldados .. . 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO.- V. Ex. está exaggerando; foi apenas um 
destacamento. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - V. Ex. quer dizer apenas uma brigada. 
Varios destacamentos, ininterruptamente , seguiram para o Estado do 

Rio, segundo annunciavam os jornaes. 
Dei credito a essas noticias porque sou muito ingenuo . 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO.- Não creio; V. Ex. é muito perspicaz . 
.O SR. 'ALFREDO ELLis. - Si o fosse não daria credito a semelhantes 

noticias , sabendo como todos nós sabemos - que o Presidente da Republica 
tem ENORME maioria no Estado do Rio . As tropas seguiram para prot~ger 
os .. . adversarios, os sustentadores do Dr. Backer. 

Fechada essa longa digressão, continúo. 
Repito a pergunta. 
" Em que consiste a autonomia do Estado? Consiste justamente em se 

organizarem e funccionarem os poderes constitucionaes estaduaes de ac.côrdo 
com as leis e Constituição estadual, livremente, sem dependencia dos pode-
res federaes. Podemos figurar duas espheras concentricas; a estadual se 
contém na federal, porém gyra sem peias, sem embaraços, dentro da federal. 
Esse é o regimen decorrente do pacto, cuja escriptura solemne é a Consti~ 
tuição de 24 de fevereiro. Os Estados se obrigaram politicamente por ineio 
daquelle pacto e o Governo Federal, constrangindo, sob qualquer fórma, o 
Estado em sua auto:nomia, rasga o pacto existente, attenta contra a ordem 
const~tucional _da Republica, fere de morte o regimen porque o ataca em sua 
propr1a essenc1a. 

Em conclusão : o caso do Estado do Rio - duplicata de assembléas -
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não tem solução por parte dos poderes centraes. Nem a duplicata foi 
incluida nos casos de intervenção, nem o art. 6 . 0 está regulamentado, 
incluindo-o. 

O Congresso deve respeitar a autonomia do Estado . Não póde, por meio 
de lei, declarar que a assembléa legitima é a de Alves Costa e não a outra, 
sinão discricionariamente, para favorecer a uma facção política em detri-
mento de outra. E o Congresso, poder constitucional da nação brazileira, 
não póde resolver casuisticamente com espírito de partido, com a aggra-
vante ele sujeitar um Estado da Federação ao interesse de um chefe de par-
tido, que no momento occupa a presidencia da Republica, é chefe elo Poder 
Executivo, que é tambem poder constitucional com attrihuições definidas 
na Constituição. 

Accresce uma seguinte circumstancia. Si o Congresso se dispuzer a cum-
prir a sua alta missão legislativa, sem espírito ele partido, qual o criterio 
para decidir sobre a legitimidade de qualquer elas assembléas, si elle não é 
verilicador do poder estadual, si não toma conhecimento do processo eleito-
ral, si não está, portanto, ·habilitado para decidir qual das assembléas é a 
eleita pela maioria do eleitorado ? " 

Bastam essas considerações para mostrar o absurdo da intervenção nos 
termos em que ella é pedida na mensagem do Presidente da Republica, 
transmittindo a representação Alves Costa. . 

Já não queremos considerar o peügo que ameaça a situação dominante 
em outro Estado, si ficar firmado o precedente da intervenção casuistica do 
Governo Federal nos negocips estaduaes " independentemente da regula-
mentação do art. 6. 0 pela assembléa espoliada." 

UMA voz. - Não póde. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Póde, porque é uma das attribuições do Poder 

Judiciario . 
O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -São direitos individuaes. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Porque 11,ão póde? 
(Trocam-se muitos apartes entre os Srs. Oli(Jeira Figueiredo, Sá Freire, 

Coelho e Campos e Gonçal(JeS Ribeiro .) 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Os nobres Senadores, como o illustre relator 

do parecer, que é chefe político, podem ter interesses outros que n ão eu ; a 
minha missão é aquella que cabe á sentinella isolada, ao soldado razo. 

O SR. OLIVEIRA FIGuEmEDO. - V. Ex. tambem é chefe político em 
S. Paulo. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Eu? Onde descobriu V. Ex. essa minha chefia? 
Enganou-se o meu nobre collega; não passo de um simples. soldado, 

jamais cogitando de accesso . E quer uma prova? Em regra, os chefes polí-
ticos teem um grnpo de amigos . O Sr. Dr. Campos Salles tinha em S. Paulo 
os seus amigos, os camposallistas; Bernardino de Campos, o eminente repu-
blicano, tinha os seus adeptos, os bernardinistas; Prudente de Moraes tinha 
.os prudentistas, eu n!J.da absolutamente tenho . 

O SR. A. AzEREDO. - Tem até batalhões. 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - Nem siquer faço parte do directorio do partido. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - V. Ex. é chefe político e muito digna-

mente. 
VozEs. - Apoiado. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Agradeço a opinião que os collegas fazem de 

minha .humilde pessoa e da minha capacidade, mas continuo a repetir que 
absolutamente não sou chefe político. 
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O SR. HERCILIO Luz. - E' general que commanda nos dias de batalha, 
não é general de paradas. · 

O SR. A. AzEREDo. - Tem até batalhões ; commanda. em chefe. 
O ;SR. ALFREDO ELLIS. - Obrigado a V. Ex. Combato e combaterei 

sempre em prol da Republica, obedecendo aos compromis&os tradicionael) e 
aos grandes princípios democraticos . que serviram de base li minha estru-
ctura politica. Já é tarde para remodelar minhas idéas. Morrerei com ellas. 
Sacrificar-me-hei por ellas. 

Tratando-se da autonomia dos Estados era de esperar que, neste recinto, 
se fizessem ouvir os enthusiasticos protestos dos velhos chefes em ~)eu 
favor. 

A bandeira, que defendo, devera ser levantada por mãos mais robustas, 
mais habeis e mais vigorosas que as minhas. · 

O SR. HERCILIO Luz. - Mas V. Ex. está discutindo com muito brilho, 
tocando em todos os pontos e encarando todas as faces da questão . 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Não tenho illusões. O projecto será votado 
por grande maioria. Discursos não modificam votos, que já estão contados. 
Vae ser sacrificado o principio federativo pelos representantes, que deveriam 
ser mais interessados em defendei-o. Sinto verdadeiro desanimo. Certamente 
não terei vida longa bastante para ver realizado o sonho de minha mocidade. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -Não seja pessimista, 
O SR. ALFREDO ELLIS .. - Após 20 am1os ele lutas políticas, é realmente 

desolador o facto de não se ter ainda: consolidado o regimen republicano 
federativo. Não sou p essimista mas abate-me o espi.rito a idéa da instabi-
lidade que envolve a nossa evolução. · 

Um simples capricho do Chefe da Nação arranca dos seus represen-
tantes o voto favoravel a uma interpretação, fatal e perigosa para as nossas 
instituições. 

O SR. OLIVEIRA ·FIGUEIREDO. - Mas um combatente não deve ser pessi-
. mista para ser victorioso. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Não confm1da V. Ex. pessimismo com desa-
lento. Attribuo este sentimento á deserção dos antigos chefes em uma hora 
que reputo solemne para a manutenção do edificio levantado á custa ele 

·tantos sacrificios. 
E ' sincero o terror que manüesto deante do attentaclo monstruoso que 

se vae praticar contra a autonomia dos Estados SO, E SO, para satisfazer á 
vaidade e ao capricho pueril do Sr. Presidente da Republica. 

Esse golpe funes to - ferindo e destruindo o que os Estados da Fede-
ração teem de mais melindroso - póde desaggregar a nossa Patria. Quero 
uma patria grande ! 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Como deve ser o Brazil. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Desejo ver minha Patria rivalizando com a 

grande Repuhlica do Norte. . 
Permitta, Sr. Presidente, que volte ao assumpto após essa longa 

digressão. . · 
E' ou não um absm·do pretender o Senado votar um projecto de lei 

attentatorio ao expl'esso e terminante texto constitucional, obedecendo ape-
nas a uma representação - verdadeira ou falsa em seus fundamentos -
dirigida por uru Jos interessados no pleito ao Sr. Presidente da Republica? 

Sem outro documento comprohatorio - tendo simplesmente uma repre-
sentação, cujas allegações podem ser falsa:s - póde o Senado decidir, sen-
tenciar imparcialmente? Como?! Si não reclamou e nem pediu esclareci-
mentos aos poderes estaduaes, si não apurou eleições, si não tomou conhe-

_i 
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cimento do processo eleitoral, si não está portanto habilitado para decidir 
qual das assembléas é a eleita pela maioria do eleitorado ? Basta esta con-
sideração para mostrar o absurdo da intervenção nos termos em que é pedida 
na mensag·em do Presidente da Republica, transmittindo a representação 
Alves Gosta. 1 Já não queremos considerar o perigo que ameaça as situações domi-
nantes nos Estados, si ficar firmado o precedente da intervenção casuística 
do Governo Federal nos negocias estaduaes independe:qtemente de regula-
mentação do art. 6. 0 Sob qualquer pretexto, o Presidente da Republica, 
tendo um!J.maioria subserviente no Congresso, póde mudar as situações nos 
Estados, entregando as posições aos seu s partidarios. De então em deante, 
desapparecerá a autonomia dos Estados, cujos governadores ou presidentes 
voltarão á situação de presidente de província do reg"imen monarchico. 

Deixemos de parte estas considerações que aliás muito importam á · 
solução da questão, e concluamos : . 

A intervenção do Congresso por uma lei, por inconstitucional, não resol-
veria o caso do Estado do Rio ; a assembléa espoliada poderia ainda recorrer 
para o Poder Judiciar~o, o qual, reconhecendo a inconstitucionalidade da 
lei, poderia dar provimento ao recurso, annullando-a. E a decisão do Poder 
Judiciario teria de ser respeitada e cumprida porque assim o determina a 
Constituição Federal. A questão não moneria no Congresso : h a um terceiro 
poder tão forte como os dous outros. 

O Sn. SÁ FRE:rru;;.- Não póde annullar a lei; deixa de dar-lhe applica-
ção no caso. 

O Sn. A. AzEREDO . - O Governo tem respeitado o Supremo Tribunal . 
O Sn. ALFREDO ELLrs. - Já é uma virtude nos tristes tempos que 

correm. 
A decisão do Supremo Tribunal, mandando suspender a execução da 

lei, de accôrdo com a jurisprudencia americana, teria de ser respeitada, 
porque o Supremo Tribunal é um dos grandes poderes da Nação e assim o 
determina a Constituição Federal. 

A questão, pois, não morrerá no Congresso, felizmente para minha con-
sciencia de republicano, que pugna pela pureza do regimen. 

Ha um terceiro poder, para o qual podemos e devemos appellar, e esse, 
felizmente, tão bem armado, como os dous outros, como o nosso, como o 
Poder Executivo. 

Bem, Sr. Presidente, tratei como pude, com as pequenas luzes de que 
disponho, da questão jurídica. Felizmente, ao iniciar a minha oração, pedi 
venia para metter a mão em seara alheia. 

Devo agora discutir outra questão, a legitimidade das assembléas . 
Vae me tomar muito tempo; entretanto, devo declarar que me mantenho 

na tribuna, devido á decisão, que reputo injusta, da Mesa, obrigando-me a 
tomar a palavra quando já me sentia fatigado e quando o Senado já se sentia 
exhausto. 

Não sei como agradecer aos poucos collegas que me dão a honra de 
ouvir no adeantado da hora. Sou irreductivel, Sr. Presidente; o aresto,- por 
mais injusto que seja, não me fará abandonar esta tribuna, não porque conte 
com argumentos convincentes, com recursos extraordinarios; mas pela gran-
deza da causa conservar-me-hei nesta cadeira, para desencargo de minha 
consciencia. Não quero que na minha vida politica, bem como na de medico, 
paire a mais leve, ou tenue sombra de remorso. Fallo com a sinceridade de 
quem falia perante apropria consciencia. Velho republicano, sentiria remor-
sos si não tivesse empregado todos os recursos, que são pequenos e frageis, 
pariJ. defender a autonomia dos Estados, contra as investidas e caprichos do 
Poder. 
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Sr. Presidente, attendendo ao muito que tenho a dizer, renovarei o pedido 
de conservar-me V. Ex. a palavra para a sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE.- V. Ex. póde requerer ao Senado para concluir o 
seu discurso na sessão de hoje, ou si permitte.concluil- o amanhã. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Requeiro a V. Ex. que consulte ao Senado si 
consente que interrom"[ila a minha oração, e a continue na sessão de amanhã, 
porque ainda não discuti a legitimidade das assembléas . 

o SR. PRESIDEN'l'E . - o Sr. Senador Alfredo Ellis requer ao Senado que 
lhe seja concedida permissão para interromper hoje o seu discurso e termi-
nal-o amanhã. Os senhores que approvam queiram levantar-se. (Pausa.) Foi 
concedida. 

" In Louisiania the events wcre fa.r more extra.ordinary and violent. 
vVarmoth's rule wa.s a.pproaching its end, and bis republican enemies, 

what wa.s known as the Custom House fa.ction, the United States officials, 
were fairly panting to get at him. 

To foil them, he went over to the Democra.ts a.nd promised to give them 
a fair chance to elect their candidate for Governor and their candidates for 
tbt! legislature. 

For this be expected protection from them a.gainst the Custom House 
gang, to whom be had denied what they had conceived to b e their proper 
share of the public plunder and who, in possession of the " Sta.te " gover-
nment would make him a.nswer for it. 

Warmoth supposed he was able, with bis election machinery, to give 
tbe State to the Democrats whether the voters should do so or not. 

Pag. 27r.- But to the surprise of every one concerned and of the whole 
country, in the middle of the night following, Judge Durell issued an order to 
the United States Marshal, S. B. Packard, to take possession of the capital 
and hold it a.t the pleasure o f the Judge against ali unlawful bodies attempting 
to convene therein. 

The Judge claimed that "\Narmoth ha.d committed a comtempt a.gainst 
bis Court in the Returning Board proceeding. and he declared that the Lyncb 
Board was the legal body. 

His order further more required the Commander of tbe Unided States 
troops to furni sh a detacbment oi' soldiers to sustain tbe United States 
Marsbal in taking possession of the capital and in enforcing tbe Lynch 
Board's canva.ss and decision. 

A more palpable outra.ge upon the lawful powers of a " Sta.te " could 
hardly h ave b een conceived. The J udge had not a scintilla of authority 
upon "vhicb to res t his proceedin g. · 

It is claimed that he was drunk when be made the order . But this can 
bardly have b een true, that is, be could not have been any more tban 
ordinarily drunk, siucc the order was not withdrawn when he hecame 
ostensib ly sober again, but was made the basis of a proceeding wbich lasted 
through many da.ys, and tbe results of which were the counting in of 
Kellogg· and oi' a H.epuhlican legistature h y the Lynch Board, the immediate 
instalment of the Lynch legislature, the almost imruediate impeachme~t of 
vVarmcth by it a.ud his removal from the ~overnorship. Tbe installation of 
the Lieutenant-Governor, the negro Pinchnack, in bis seat, the recognition 
of the Lynch Boa.t·d legislature and of Pinchhack hy the President of the 
United States as the lawfullegislature and executive of Louisiania and the 
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inauguration of Kellogg as Governor at the end of the Warmoth-Pinchback 
term. 

If this was all the work of a drnnken spread, it must have been a very 
long one, and there must have been many participants in it besides the 
Judge. - Burgess. 

O Sr. Presidente. - A' vista do que o Senado acaba de resolver, 
vou levantar a sessão . 

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO 

O Sr. Alfredo Ellis . - Sr. Presidente, reencetando hoje as conside-
rações iniciadas na sessão de hontem, a proposito do projecto de intervenção 

no Estado do Rio de Janeiro, devo lembrar a 
2.a discussão V. Ex. que, fui frequente vezes, interrompido e 

. desviado do roteiro, que me havia proposto seguir, 
do proJecto n. 0 7. pelos apartes dos meus illustres collegas. Não teve, 

portanto, Sr. Presidente, a minha oração o nexo, a 
concatenação que, sem elles, teria tido. 

Antes, porém, de reatar o fio das minhas ponderações, devo declarar 
a V. Ex., Sr. Presidente, aue só agora, depois de entrar para este recinto, 
foi que recebi o Diario do' Congresso e que, correndo· os olhos, rapidamente, 
pelo resumo abi publicado do meu discurso, encontrei logo no principio, 
uma modificação do meu pensamento, que não posso deixar passar, nem 
mesmo em resumo não revisto por mim. 

Dizia eu hontem que o art. 6. 0 representava o coração da Republica, na 
phrase do meu illustrado amigo Senador por S. Paulo, o Sr. Campos Salles, 
mas que eu entendia e entendo, que é mais que o coração da Republica, é o 
bulbo rachidiano, o nó vital da nossa vida federativa, e, então,- disse que 
extranhava vêr os r epresentantes dos Estados mais justa.mente interessados 
na manutenção e salvaguarda desse orgão, necessario á vida do regimen, 
irem, de motu proprio, espontaneamente, entre gal-o á CHOUPA no MAGAREFE. 

Sim, á choupa do magarefe no matadouro, como si fosse o de uma 
alimaria de tinada ao açougue. 

Em logar de " choupa do mag·arefe 11, disse quem se incumbia de fazer 
o resumo do discurso " choupo do galé 11. Isto modifica de fórma tal o 
sentido _de minha phrase, . que eu não podia deixar de vir logo, no principio 
da sessao, fazer essa rectilicação. 

Sr. Presidente, feito esse reparo, devo dizer que entro nesta questão -
como hontem afiirmei - em plena paz de espírito e de accôrdo com as 
injuncções de minha consciencia, sinto-me bem, porquanto estou na mesma 
linha de combate, na mesma trincheira, á sombra da mesma bandeira sob 
a qual tenho combatido desde minha mocidade. E, durante esse longo lapso 
de tempo, não tive ainda um só momento de hesitação, um só instante de 
duvida, que me levasse a modificar o juizo que sempre fiz a respeito do 
art. 6. 0 e seus quatro paragraphos. 
. Hontem, Sr. Presidente, analysei a questão constilucional e creio que, 

s1 não levei a convicção ao espírito de meus collegas , em todo o caso, fiquei 
com minha consciencia e com meu espirito tranquillos, por ter cumprido 
meu dever de velho republicano nesta Casa. 
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Si ainda venbo occupar a tribuna, não é por vaidade; ao contrario, é 
por extrema necessidade, porque a mãqs mais babeis devera ser essa tarefa 
commettida ; e só para não deixar abandonada nossa velha bandeira, 
rojando pelo c!lã<?, !D-e anime_i a d~scer á arena; para _levantai-a_ e diz_er ao 
paiz que os prmc1p10s que nos pregavamos outrora amda constituem, para 
alguns republicanos, a summula de nossas convicções e as espe:ranças dos 
que já encaneceram na vida publica. _ 

Sr. Presidente, houve um momento na hi-storia de França em que o 
delírio popular entrou pelas portas das duas Casas do Parlamento, arras-
tando os membros da representação nacional a declarar, impensadamente, 
a guerra á Prussia. Foi em meiados de I8:JO. A França não se -achava 
.preparada para a lucta. Declarou, entretanto, a guerra. 

Houve um homem que se oppôz ao enthusiasmo e ao delírio da 
multidão. Um homem houve, que fatiou a verdade a seus concidadãos. 

Thiers, o grande patriota, sob uma chuva de sarcasmos, ergueu-se e da 
tribuna verherou a loucura que pretendiam praticar. 

Em linguagem, calma e reflectida, disse, sobranceiro aos apodos e ás 
injurias, QUE A GUERRA ERA Ul\1 CR1!11E. 

Em meio do tumulto, incapaz de dominai-o, elle lançou este conceito 
" Quos Jupiter perdere vult prius dementat. " 
. . . Os. f~ctos. po~t~;i~r~s. ~i~r~~ . ~~fir~~r- ~s· pr~ph·e~i~s . daq~eÍl~ ~~b-re 
velho. Mais tarde foi elle quem procurou salvar um pedaço de Lorena, em 
cujo seio estava encravada Bell'ort, que tinha hem merecido da Patria. 

A situação actual, Sr. Presidente, é hem semelhante. Ninguem póde 
prever as consequencias da approvação de semelhante projecto; ninguem 
póde prever si, approvado elle, não será a semente da cliscordia ou, ainda 
mais, a porta aberta para futuras aggressões á autonomia dos Estados. 

O que admit·a, Sr. Presidente, é que, depois de um lapso de 20 annos 
de vida republicana, em que teem sido infructiferas todas as tentativas para 
se regulamentar o art. 6. 0 , havendo, entretanto, casos na vida federativa e 
na vida organica do paiz que, mais do que este, solicitavam a. assistencia, 
a vigilancia e intervenção do Governo Federal, ninguem absolutamente se 
tivesse a.pressado em ir dar ao Chefe do Poder Executivo a faculdade que a 
Constituição, peremptoriamente, lhe negou, salva em determinados casos, 
exarados nos quatro paragraphos do art. 6. 0 da nossa Constituição. 

E', Sr. Presidente, para revoltar o espírito mais calmo assistir ao 
desdobrar dos acontecimentos tal qual se verifica com este. 

Hontem citei varios factos em que seria muito mais justificavel, talvez, 
a intervenção do Governo Federal. No caso do Amazonas, nos do Pará e do 
Ceará, no do Rio Grande do Sul, reformando suas Constituições, alterando, 
por assim dizer, o espírito da Constituição Federal, infenso a re-eleições . 

Entretanto, o Senado, de braços cruzados, somnolento, nunca se 
emocionou quando viu governadores de Estado mandarem, para occupar 
estas cadeiras, filhos, genros ; nunca se revoltou quando viu governadores 
desabusados mandarem substitutos temporarios guardar suas cadeiras, 
emquanto occupavam os curues presidenciaes em seus Estados. 

O Senado nunca se melindrou, nem deante de factos ver~onhosos que 
importam em verdadeiros e crueis vexames para a nossa patna. 

Pois bem ; este Senado indifferente, que jámais sentiu um fremito de 
angustia ou de repulsa ?ea~te de factos ~olorosos, aliá~ tão frequentes, c~ue 
veem se desenrolando , mfehzmente, na v1da da Repubhca, agora, neste 1im 
de_ governo, s~ apressa em entre15ar, como ~lviçaras l!-0 President_e da ~epu
hlica, o prenuo do seu esforço, ao seu · serviço, autorizando-o a mterv1r no 
Estado do Rio de Janeiro. 

Quem conhece, como nós conhecemos, a historia política da Republica, 
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não póde deixar de extranhar que o mesmo que, -por infelicidade desta 
patria, se acha empossado do Governo, implorando do Congresso ·esta 
funesta autorização .. . 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Não apoiado . 
O SR. ALFREDO ELLIS . - ... quando governador do Estado do Rio, 

assetteasse com os maiores improperios e dirigisse as mais dolorosas 
affroutas, por intermedio da imprensa, ao nobre ex-Presid~nte da Republica, 
o Dr. Rodrigues Alves, porque o actual Ministro da Fazenda, zelando os 
proprios nacionaes, havia enviado uma força de 20 praças para guardar 
depositas de areias monazíticas, situados naquelle Estado. 

E' o mesmo homem, porque o determinismo ethnico não o deixará 
mudar. E' o mesmo moleque que, em moço, apanhava flexas de rojões na 
cidade de Campos ; o mesmo homem que não trepida, invertidas as posições 
e occupando o alto cargo da magistratura suprema do nosso paiz, em 
mandar, invadir o seu proprio Estado por forças federaes para abafar o 
voto popular .. . 

O SR. OLIVEIRA FICUEIREDO.- Não apoiado. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - ... para amedrontar esse, que fôra seu amigo 

do peito, emquanto curvára o pescoço á canga do despota. 
Não conheço o Sr. Backer; não tenho, portanto, sympathia, nem anti-

pathia por S. Ex. Pelo contrario, devo dizer, com maxima franqueza e 
sinceridade, que não approvei o acto de S. Ex. quando foi, naturalmente, 
de accôrdo com seus anligos, escolher um candidato amigo do Sr. marechal 
Hermes, julgando que assim ficava escusado das aggressões do Presidente 
da Republica. ' 

Não, Sr. Presidente, elle deveria dar ampla liberdade aos seus amigos 
para a escolha de seu successor nas fileiras civilistas. Para ser coherente, 
deveria levantar uma candidatura civil. 

Não o fez . Entretanto, si de um lado censuro a S. Ex. por este acto de 
fraqueza, por outro louvo, e quero que este louvor fique consignado nos 
Annaes do Senado, que fique consignada tambem, nos Annaes da Casa, a 

. minha admiração pela estructura moral de S. Ex., porque, Sr. Presidente, é 
preciso aquilatar as difficuldades com que tem luctado o Sr. Alfredo Backer 
para se manter, firme e erecto, naquella posição. S. Ex. é um forte. S. Ex. é 
um homem!. .. 

Quando, por desgraça deste paiz e da RepuJJlica, fechou os olhos o 
saudoso Sr. Dr. Affonso Penna, o Dr. Nilo Peçanha, que se confessava um 
vencido, um desalentado, sem prestigio no Estado, tanto que aqui, mezes 
antes, dizia que não pretendia apresentar chapa, nem para disputar o terço 
dos Deputados Federaes pelo Estado do Rio de Janeiro, S. Ex. teve como 
que um deslumbramento. 

E' preciso não conhecer a S. Ex. para não se saber que o alvo exclusivo 
de suas cogitações, o centro de suas ambições, cifravam-se na deposição 
do Sr. Alf'redo Bacl•er f 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Entretanto, como Presidente da Repu-
blica, não exerceu uma só medida vexatoria contra o Dr. Alfredo Backer. 

O S!l. ALFREDO ELLIS.- V. Ex. ainda queria mais? 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Não exerceu uma só. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Vou fazer justiça a V. Ex. Nin"'uem mais do 

que eu considera o caracter integro do meu nobre amigo Senaâor pelo Rio de 
Janeiro. Pois hem; tenho certeza de que si o meu illustre collega, por 
fortuna deste paizfosse o Vice-Presidente da Repuhlica e tivesse assumido 
o Governo, em logar do Sr. Nil<;> Peçanha, o Senado não estaria discutindo 



esse projecto, porque S. Ex. collocaria, acima das suas paixões politicas, o 
interesse e harmonia do paiz. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - E foi o que fez o Dr. Nilo Peçanha. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Os factos demonstram o contrario e os factos 

são brutaes, meu nobre collega. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Isto, dito sem prova, é muito facil. 
O SR. ALFREDO ELLIS. -Mas V. Ex. negará, porventura, que o Sr. Dr. 

Nilo Peçanha tenha enviado tropas ao Rio de Janeiro? ! 
O SR. ÜLIVEIRA FIGUEIREDO. - Esta é outra questão. S. Ex mandou 

força para o Estado do. Rio de Janeiro, isto é, pequenos destacamentos, com 
o intuito de guardar collectorias, forças que não tiveram a menor interfe-
rencia nas eleições alli realizadas. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - V. Ex. tem razão. Até ha quem affirme que, 
em lagar de cunhetes de munições, os soldados para alli enviados, 
levaram balas de ovos e sortimentos de confeitos. (Riso.) 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - A verdade é que, si levaram munições, 
não se serviram dellas . · 

O SR. FELICIANO PENNA. - E o assassinato de Macahé? 
O SR. ALFREDO ELLrs. -Pergunta muito bem o meu nobre collega : E 

o assassinato de Macahé? 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIHEDO . -Este facto não tem ligação alguma com 

as eleições . 
O SR. ALFREDO ELLIS. - No tempo em que o Sr. Nilo Procopio era 

Presidente do Rio de Janeiro, as collectorias não precisavam de ser 
guardadas por tropa federal ; foi só nas proximidades das eleições, para a 
organização do Estado, que começaram a correr risco - exigindo os taes 
destacamentos. Como é difficil a defesa de semelhante homem! ! ! 

No caso de Macahé, constou mesmo que foram as senhoritas, que se 
· divertiam no baile, que tiroteiaram contra a tropa de linha. · 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -V. Ex. está equivocado : as forças que 
estavam em Macahé sempre alli existiram, e si houve conflicto, nelle não 
póde haver responsabilidade do Sr. Presidente da Republica. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Eram soldados comm.andados por um 
graxeiro da _Leopoldina. . . 

Sr. Presidente, a proposlto do decantado ~rocesso da celeberruna 
Mme Steinhell, disse um dos juizes: « esta JJ1me Steinhell mente como res-
piraA" · l' · h P 'd d R bli dir' S N'l pp 1cana a p rase ao res1 ente a epu ca e ·1a que o r. 1 o 
Peçanha é a Mme Steinhell deste regimen, si não tivesse a certeza de ser 
chamado á ordem por V. Ex. . 

Por muito menos do que isso, na minha oração de hontem o illustre 
substituto de V. Ex. dignou-se de ler o dispositivo· regimental, que prohibe 
phrases ou termos descortezes ao primeiro magistrado do Nação. 

Os organizadores do Regimento, quando o confeccionaram, não podiam 
prever que teríamos por Presidente um homem como o Sr. Nilo Procopio 
Peçanha. 

O SR. FERREIRA . CHAVES. - Perdão, por muito menos não. Hontem 
pareceu á Mesa que V. Ex. se tinha servido de epitheto bastante aspero. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Mas V. Ex. reconheceu que ouvira mal, 
porque attril)U:ira a mim a phrase pronunciada, aliás, por um amigo do 
Sr. Presidente da Republica. Por ahi se vê a prevenção com que me chamou 
á ordem... · 



O SR. FERREIIL} CHAVES.- Prevenção alguma. 
O SR. ALFREDO ELLIS. -:-- .. . porquanto depois, sponte sua, declarou que 

não havia motivo para isso. · · 
Sr. Presidente, vou recapitular: emquanto viveu o Dr. Affonso Penna, o 

Dr. Alfredo Backer viveu tranquillo, poude administrar o Estado do Rio de 
Janeiro. A situação é a mesma; nã'o houve modificação alguma. O unico 
facto que sobreveiu com o fallecimento do Dr. Affonso Penna foi o Dr. Nilo 
Peçanha ter assumido a Presidencia da Republica. Desde esse momento 
desappareceu a tranqliilidade no Estado do Rio de Janeiro. O Presidente da 
Republica, sequioso de vin~;?ança, não poude despir a tunica de Nessus, de 
chefe politico decahido do Estado do Rio de Janeiro. Adoptou como symbolo 
a figura de ~ólo, soprando diariamente, tempestades e furacões sobre aquelle 
Inisero Estado. 

E' chegada a occasião de consignar aqui, Sr. Presidente, minha admi-
ração pela estructura moral e firmeza de caracter do Dr. Alfredo :J3acker. 
S. Ex. está defendendo um principio, deve manter-se nessa posição e, daqui. 
desta tribuna, sem ter o direito de lhe dar conselhos, direi a S. Ex. QUE 
RESISTA Á BALA, e mantenha a posição, que lhe foi dada pelo eleitorado do 
Rio de Janeiro, até ao ultimo dia de seu governo, custe o que custar e haja 
o que houver. 

Si; porventura, tiver de sacrificar a vida, salvará, entretanto, o principio 
por cuja defesa empenhou sua honra e a honra do Estado do Rio. 

O SR. RIBEIRO GoNÇALVES. -Estou quasi a apostar que o conselho não 
será bem recebido. . . 

O SR. ALFREDO ELLIS. - E si elle cahir na luta, os velhos republicanos 
hão de honrar sua memoria ... O Sr. Dr. Alfreâo Backer com esta luta subiu, 
immortalizou seu nome no conceito nacional, ao passo que o Sr. Nilo está 
enlameando o seu. 

Sr. Presidente, como disse, extranho a quasi unanimidade do Senado 
Brazileiro a favor de uma medida, que affecta directamente a autonomia dos 
Estados da Federação, e o que mais admira é a facilidade com que se pro-
cura, atabalhoadamente, votar um projecto de tão alta gravidade. 

Questão de vital interesse para os destinos da nossa Patria, questão que 
não podia nem pó de ser resolvida sem a regulamentação do art. 6. o, vae, 
entretanto passar por este recinto quasi sem discussão, com poucos dias 
de debate. Mas os Srs. Senadores devem ser coherentes. Si querem entre-
"'ar o Estado do lHo de Janeiro, como premio aos serviços eleitoraes do 
Sr. Presidente da Republica, acceitem o facto até ás ultimas consequencias, 
declarem que é necessario reformar a Constituição, que é necessario regu-
lamentar o art. 6. 0 porque dentro do § 2. 0 do art. 6. 0 não é possível caber 
o monstro desse projecto que se vae votar. 

Parece que ha uma fatalidade a pesar sobre esta pobre Republica, como 
nas prostituições precoces o apodrecimento vem antes da maturidade. 

O legislador constituinte procurou resguardar a autonomia federativa, 
estipulando naquelles paragraphos, as unicas razões, os unicos fundamentos_ 
da intervenção federal. 

Nós sabemos, Sr. Presidente; que nos Estados Unidos, como citei hon-
tem, a intervenção não se dá e nunca se deu á vontade do CongTesso e muito 
menos do Governo federal. 

No caso da Louisiania, cuja descripção eu li hontem, feita por Burgess, 
verifica-se isto ; em outros constitucionalistas americanos o que se vê é que, 
referindo-se ao artigo da Constituição .que resguarda a autonomia dos Esta-
dos, o constituinte americano teve tanto zelo, tanto cuidado de evitar que o 
poder central atacasse a vida organica dos Estados, modificasse a sua poli-

voL. v 5 
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tica, que empregou até em logar do verbo - intervir - o verbo - proteger 
= á requisição dos governaclores. 

O SR. AzEREDO. - Proteger e amparar é o que se usa nos Estados 
Unidos . ' 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Protecção suppõe intervençã~. 
O Sn. ALFHEDO ELLIS. - Eu sei que ha duas especies de intervenção: 

tuitiva e coercitiva. 
V. Ex., que é classico, sabe a differença que ha entre - amparar, pro-

teger e intervir. 
O verbo intervir significa positivamente autoridade, exercício de força, 

avocar a si a questão para resolver como entender, ao passo que - proteger 
amparar, V. Ex. comprehende e está ao alcance de todos, significa - pres- · 
tigiar a autoridade qúe solicitou amparo e protecção. 

O Sn. CoELHO E CAi\fPOs dá um aparte. -
O Sn. ALFREDO ELLIS. - A intervenção deu-se durante o regimen 

marcial depois da guerra de Successão. A exposição feita por Burgess é 
completa e minuciosa. 

Poderia, si não quizesse fatigar o Senado ler trechos de autores que 
aqui tenho. Si o meu nobre collega quizer lerei, mas .. . em inglez. 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Ha de lel-os em portuguez. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Os meus nobres collegas conhecem o inglez e 

podem acompanhar a leitura. O que é certo é que o nobre relator do parecer 
não póde, absolutamente, apontar um só facto de intervenção do Governo 
Federal americano nos negocias particulares dos Estados. 

Não ha paridade entre o caso do Rio de Janeiro e o da Louisiania-
menos ainda com o de Rhode-Island, logo após a guerra da Independencia. 
Seria cousa ridicula uma intervenção, como esta, que pretende autorizar, 
para decidir, sem documentos, sem provas, sem informações, qual das duas 
assembléas é a legitima, qual a falsa - qual emfim a que deve funccionar 
como poder legislativo do Estado. .. 

O SR. A. AzEREDO.- Eram dons governos e duas assembléas . O Presi-
dente da H.epuhlica optando por um delles optava por uma das assembléas. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - V. Ex. refere-se ao caso da Louisiania; mas 
V. Ex. não diz que o Presidente VVarmoth foi deposto pelo general S. B. 
Packard, por ordem do juiz Durell. Substituído o presidente pelo vice-pre-
sidente Pinchback, tratou este, sem demora, de organizar o governo, reco-
nhecer como legitima a assembléa feita pela junta illegal presidida por 
Lynch. Constituída esta, seu primeiro passo foi votar o impeachment de 
Warmoth afastando-o do governo. O Congresso Federal e o Presidente da 
H.epublica homolo o·aram o facto consummado, mas não promoveram inter-
venção alguma. 11fo caso presente do Estado do Rio é o Presidente da Repu-
blica quem promO!Je a perturbação, que não existiria si S. Ex. não tivesse 
por escopo satisfazer suas pretenções e ambições pessoaes de chefe político 
no seu Estado. 

S. Ex. quer vingar- se do Dr. Alfredo Backer porque este não se sub-
metteu e não se subordinou ao eito da Loanda. 

Fosse o caso de duplicata em outro qualquer Estado, e S. Ex. não pedi-
ria ao Congresso semelhante medida attentatoria aos sãos princípios regu-
ladores da vida federativa. E' o odio pessoal - é o mesquinho odio pessoal 
- o sentimento que levou S. Ex. a reclamar do Poder Legislativo esta 
absurda e vergonhosa intervenção. 

Si é deprimente isso para S. Ex., é aviltante para o Senado conceder-lhe 
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a faculdade de legitimar a falsa assembléa para ·empolgar o Estado do B.io 
e reduzil-o ao captiveiro de sua politica odienta e nefasta. 

Diz Burgess á pag. 271: " A more palpable outrage upon, the lawful 
powers of a " State , could hardly have been conceived. · 

The Judge Durell had not a scintilla oj authority upon which to rest his 
proceeding. , 

Em portuguez : " n,ão se póde conceber mais palpavel affronta aos pode-
res constituídos de um Estado. 

O Juiz Durell não tinha a minima parcella de autoridade para justificar 
seu procedimento. , 

Dizem mesmo que esse juiz, quando expediu a ordem ao general Pac-
kard, estava completamente embriagado. 

S. Ex. não disse tão pouco que semelhante facto vergonhoso e UNICO 
nos Annaes daquelle paiz, se deu depois da tremenda guerra civil, no periodo 
de reconstrucção, quando ainda havia occupação militar. 

S. Ex. não disse que não ha uma unica consciencia limpa que não con-
demne esse acto de força e de prepotencia militar, contra a autonoinia de 
um Estado vencido e sujeito ás tristíssimas contingencias de uma occupação 
Inilitar. · 

Aqui o caso é muito differente. 
Ha um Estado perfeitamente organizado, com os seus poderes funccio-

nando regularmente, que não pr·ecisa nem pediu auxilio, amparo ou pro-
tecção, ao chefe da Nação. Pois bem, apezal' disso, para satisfazer o Presi-
dente, ao Congresso vae votar, conscientemente, um projecto tendente 
a perturbar a vida organica do Estado, sabendo que não tem poderes 
para praticar semelhante dislato - que considero mais do que isso - UI)l 
crime! . 

A Constituição do Estado do lUo Grande do Sul não está de accôrdo 
com a nossa. 

Por que o Congresso não autoriza a intervenção para obrigar o governo 
daquelle Estado a reformai-a? 

No Estado do Rio Grande do Sul ha um só poder- o Executivo. _ 
Nos Estados Unidos, como acabei de dizer, o Presidente da Republica 

acceitou os factos como consummados. 
Errou nesse ponto, mas não promoveu a deposição ele Warmoth, nem 

concurreu para a affronta feita á autonomia claquelle Estado por um juiz 
ebrio e um general inconsciente. 

O SR. A .. AzEREDO. - O Presidente da Republica interveiu antes do 
Congresso. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - De que fôrma? 
UMA voz . - Só depois dos factos consummados; desesperado, foi que 

levou os acontecimentos á consideração do Congresso. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Isso não altera, ao contrario confirma o que 

venho dizendo. 
O SR. A. AzliREDO.- S. Ex. está laborando em erro. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - A exposição que fiz não é orinha - citei o 

autor e tenho aqui a obra de que me servi para historiar o facto. 
O SR. A. AzEREDO. - Não é preciso, trata-se de obra conhecida. 
O SR. ALFREDO ELLIS. -Mas o que se póde deduzir dos apartes do 

nobre Senador é que o exemplar de V. Ex. está em desaccôrdo com o que 
possuo e que hontem li desta tribuna. 

O SR. A. AzEREDO. - Não está, não. senhor, tanto mais quanto a histo-
ria é uma só. 
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0 SR. ALFREDO ELLIS. -Mas f! !lu~ é facto, _Sr. Presi~ente, é que não 
ha semelhança entre o caso da LolllSlania _e do R1? de Janmro .... 

o SR. CoELHO E CAMPOS. - O que e certo e que ha dualidade de Ca-
maras no Estado do Rio. -

o SR. ALFREDO ELLIS. - ... e que em tal caso fallece competencia ao 
Congresso para intervir ou regulamentar o ass?-mpto. . . _ 

Em hypothese alguma, nos termos taxativos da Constltlllçao Federal 
que é a nossa lei magna, nem o Governo, nem o Congresso Federal teem 
competencia para resolver o problema. 

O SR. ARTHUR LEMOS. - Quem é então que no caso 'a interpreta? 
O SR. ALFREDO ELLIS. -Qualquer póde interpretai-a. 
o SR. ARTHUR LEMos. - Mesmo na especie apresentada ao conheci--

mento do Congresso ? 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Mesmo quando se pretende interpretai-a no 

sentido de não se fazer nada. 
O SR. ARTHUR LEMOs. - Mesmo em casos como este? 
O SR. ALFREDO ELLIS. - O . que é facto, S"r. Presidente, é que temos 

interpretado a Constitui_çã?, _com a maxima latit':de e e!asterio ; ~ tanto isto 
é verdade, que ha constltlllçoes estaduaes que nao estao de accordo com a 
federal. 

Não é preciso ir muito longe para se saber que nos proprios municípios 
de determinados Estados não ha independencia municipal, porquanto o 
Presidente de Estado póde nomear intendentes, e os nomeia de facto. 

Estados ha onde não existe Poder Legislativo, porque a assembléa, que 
tem esse rqtulo, nada mais é do que uma camara orçamentaria. 

Não legisla, approva orçamentos. 
Estado ha onde a Constituição deixa ao Presidente o direito de indicar 

seu substituto, contrariando visceralmente o espírito da Constituição de 
24 de Fevereiro. 

Entretanto, nunca o espírito dos honrados Senadores se emocionou, se 
melindrou, para vir reclamar uma medida, uma lei, que obrigasse essas 
constituições, com princípios tão contrarios aos dispositivos expressos da 
nossa Constituição a se reformarem de accôrdo com a nossa. 

Nunca! Entretanto, como agora se trata de dualidade de Camaras no 
Estado do Rio, simplesmente porque da escolha de uma dellas depende a 
salvação do prestigio do Sr. Nilo Peçanha, como chefe de uma parciali-
dade ... 

O SR. OLIVEIRA FrGUElllEDo.- Não apoiado. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - ... porque de uma dellas depende o reconheci-

mento do successor do Dr. Alfredo Backer ... 
O SR. A. AzEREDo. - Por isso é que se precisa saber qual é a legitima. 
O SR. ALFREDo ELLIS. - . .. soam as trompas de guerra, os clarins 

ch~m~m. a combate, e vê-se a quasi unanimidade de Senado vir, pressurosa 
e chs_c1plinada ofTerecer ao Sr. Presidente da Repuhlica o Estado do' Rio de 
Jane1ro, em holocausto ao seu prestigio. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO.- Não apoiado. 
O SR. ARTHUR LEMos. - O Senado recebeu uma mensagem do Presi-

dente da Republica. 
O SR. A. AzEREDo. - O Senado informa-se, estuda e resolve. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Nós sabemos como o Senado informa-se sem 

documentos, estuda sem actas ou authenticas e resolve sem competencia. 



' .. .. , 

-69 

O Sn. A. AzEREDO.- Deve mesmo saber porque é ·Senador. 
O Sn. 'ALFREDO ELLIS. - Estou affirmando, sem o mínimo laivo de 

ironia. · 
O SR. A. AzEREDo. - Neín caberia, porque, então, seria preciso voltar 

ao passado. 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - Sr. Presidente, eu comprehendo a solidarie-

dade politica ; preciso era que não fosse um atomo do velho partido repu-
blicano de S. Paulo, com a qual mantenho e hei de manter, sempre, a 
maxima solidariedade, para desconhecei-a ; acho, porém, e hão de permittir 
meus illustres collegas que faça essa declaração que os laços de amizade, 
união e afl'eição, teem limites ; comprehendo esses laços, mas acima da so-
lidariedade política ha os nossos deveres para com a patria ; e nós vamos 
resolver nesse projecto os destinos da Republica. A solidariedade política é 
difficil de romper, mas ha um caso em que ella não é obrigatoria- é soli-
dariedade no crime. E essa intervenção é um crime. (Não apoiados.) 

O Sn. ARTHUR LEMos. - Não apoiado. E' uma attribuição do Con-
gresso. 

O Sn. ALFREDO ELLIS. - Sr. Preside:p.te, Deus queira que daqui a alguns 
annos não pese, fatalmente, sobre os hombros dos illustres Senadores, a 
responsabilidade tremenda que vamos assumir perante o paiz . e perante a 
Republica. 

O SR. A. AzEREDO. -Eu dizia isso aqui sobre o caso de Matto Grosso. 
O SR. ALFREDO ELLIS. -Sr. Presidente, Socrates, condemnado, injusta-

mente, como chefe dos sophistas, porque era crime naquelle tempo ser chefe 
dos sophistas .. . 

o SR. FELICIAl'\'0 PENNA.- Hoje é uma virtude ... 
O SR. ALFREDO ELLrs.- Hoje é uma virtude, diz V. Ex. muito bem. 

Sophisma-se, hoje em dia, até a honestidade. Desappareceram os escrupulos·. 
Socrates, o grande atheniense, sahindo do tribunal, após a sua condem-

nação á morte pela cicuta, consolando seus discípulos, desolados e revol--
tados contra a iniqua sentença, disse, ao ver passar Anythos, principal insti-
gador· da cruel sentença de morte : reparem como Anythos pae orgulhoso 
com o seu triumpho, mas mal sabe elle que o triumpho final é SEMPRE dos 
homens de bem. » 

O Sn. A. AzEREDo.- Não ha applicação na sua parabola. 
O Sn. ALFREDO Eril:s. - Não sei, nem procuro provar a applicação do 

conto ao caso actual. Ha juizes lá fóra : o povo póde ter logica diil'erente e 
achar cabimento e opportunidade na citação. Repito : o triumpho final é 
sempre do homem de bem. A trajectoria humana, iniciada no fundo das 
cavernas dos troglodytas, e proseg·lúda, através dos seculos, até hoje, 
confirma e assegura a victoria final da Justiça, do Bem e da Verdade. 

O Sn. FELICIANO PENNA. - O que é de lastimar é que V. Ex. não seja, 
nesta campanha, acolytado aqui pelo illustre Senador o Sr. Campos Salles, 
que, por motivo de molestia, não tem, naturalmente, podido vir defender o 
coração da Republica. 
· O SR. ALFREDO ELLIS. -Defendo os princípios republicanos. Estou com 
elles e morrerei com elles . Si não estou com os chefes - o que muito me 
penaliza - estou com a minha consciencia. Isso me basta e me consola. 

O SR . . FELICIANO PENNA. -V. Ex. sabe que S. Ex. tem compromissos 
nesse terreno e não podia deixar de vir dar-lhe mão forte nesta luta, e nesta 
occasião. 
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O SR. ALFREDO ELLIS. ~ Lá diz o dictado : Sabe cada um de si e Deus 

de todos. 
Enfrentei a questão, não sendo jurisconsulto, justamente por isso. Com 

menor autoridade e muito menos competencia teria .de bom grado me conser-
vado silencioso na liça; mas, ante o abandono dos velhos chefes, .eu não me 
podia conserva~· calado, tr~tando-se, co.mo se trata, de pr~cjpios Í'un~a
mentaes do regimen republicano federativo e de v elhas tradiçoes do antigo 
Partido Republicano de S. Paulo. Acho qué os illustres chefes deviam vir á 
tribuna para dizer ao paiz, e, principalmente, ao povo paulista, por que 
motivo modificaram suas opiniões . · 

Homeils de grande responsabilidade, directores de partido, evangelistas 
da idéa victoriosa em I5 de Novembro de r88g, não podem alijar doutrinas, 
princípios e tradições, em dado momento, como bagagem incommoda e 
inutil, sem vir dar os fundamentos, as razões, os motivos, que justifiquem o 
silencio, o cruzar dos braços, quando não o seu concurso na luta travada com 
o fim de anniqtúlar essas mesmas doutrinas, esses princípios e, finalmente, 
essas sagradas e patrioticas tradições. 

Os carpet baggers, chefes de política utilitaria, mesquinha e rasteira, 
podem fazel-o. SS. EEx.· NÃo E NÃo ! 

Sr. Presidente, ainda não cheguei á analyse .do parecer do meu illustre 
amigo Senador por Matto Grosso. Hontem fui forçado a interromper meu 
discurso, por se haver extinguido a hora da prorogação. Iniciara a analyse 
da questão, tendo dividido o assumpto em ques tão constitucional e legitimi-
dade das duas assembléas, quando fui interrompido. Vou agora ler algumas 
considerações que servem de resposta ao discurso do meu nobre amigo, 
Senador pelo Rio de Janeiro. 

Legalidade das duas assembléas . 

Determ:ina o Regimento da Assembléa Legislativã do Estado do Rio de 
Janeiro que as reuniões preparatorias da primeira sessão de cada legislatura 
Sejam presididas por um dos membros da mesa, na sua determinada hierar-
chia, da ultima sessão da ultima legislatura, o· qual haja sido diplomado 
(presidente, 1. 0 e 2. 0 vice-presidentes, 1. 0 e 2. 0 secretarias). 

Dos membros da mesa da ultima legislatura, um unico obteve diploma, 
o Dr. Modesto de Mello; a elle, tão sómente, cabia presidir as sessões prepa-
ratorias da nova legislatura. Em sua falta, só o mais velho dos candidatos 
diplomados poderia assumir a presidencia, de accõrdo com o mesmo Regi-
inento. · 

Todos os demais membros da antiga mesa, candidatos p elo 4. 0 districto, 
não foram diplomados e, portanto, nenhum delles podia assumir a presi-
dencia da nova mesa ; está neste numero o Dr. Alves Costa. . 

Entre diploma contestado e diploma nullo a differença é radical. 
As juntas apuradoras, pela lei, não entram no merito elas actas elei-

toraes que lhe são apresentadas ; não verifiéalil o processo eleitoral; sommam 
simplesmente os votos conferidos aos candidatos ; aos indivíduos mais suf-
fragados, legitima ou illegitimamente isso pouco importa á junta, ella envia 
uma acta dos seus trabalhos. 

Esse documento é o diploma. . . 
Esse diploma póde ser contestado, isto é, póde ser allegado que elle não 

exprime a verdade das urnas, que a votação real não é alli consignada, que 
tàes e taes authenticas são nullas, que taes outras são falsas, etc. 

, Dessa contestação só vae tomar conhecimento, sobre ella só vae dizer, 
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só póde ella ser julgada pelo poder verificador, que é a propria assembléa 
dos diplomados. 

Mas a junta apuradora se compõe de indivíduos determinados pela lei, 
funccionando sobre regras e formalidades fixadas. 

· A reunião de outros indivíduos que não os que a lei determina, sejam 
elles o que forem, não podem constituir junta apuradora ; qualquer diploma 
conferido por esta junta é nullo e não póde produzir nenhum effeito legal. 

Sobre a legalidade da junta que conferiu o diploma ao Dr. Modesto de 
)VIello, presidente da asse:mbléa que apoia o presidente do Estado, nada ha 
a dizer nem foi allegado. 

Quanto ao diploma de que foi portador o Dr. Alves Costa, presidente do 
ajuntamento que se diz Assembléa do Estado, que apoia o Presidente da 
Republica, já o primeiro tribunal do paiz o declaro nullo, não existente, 
porque conferido por uma junta constituída por indivíduos completamente 
fóra das determinações legaes, indivíduos outros que os apontados pela lei e, 
ainda mais, funccionando sem as formalidades e sem os documentos exigidos 
como imprescincliveis. 

E não foi por pàlpite que aquelle honrado tribunal assim o declarou, 
mas deante dos documentos, dos textos de lei, de argumentos irrefutaveis. 

Facillima é a prova. 
Constituição das juntas (a que concedeu diploma ao Dr. Alves Costa 

e demais amigos do Dr. Nilo Peçanha e a que concedeu diplomas aos indi-
víduos realmente suffragados) . 

Diz a lei: 
u A Junta Apuradora será formada peló juiz de direito da comarca como 

presidente, ou seu substituto effectivo, na falta ou impedimento do primeiro, 
e dos presidentes das juntas dos municípios do districto respectivo, ou de . 
um dos membros delegados pelos outros ·" 

Eis o que se deu. · 
Achando -se doente, o juiz de direito da comarca de Petropolis passou, 

por officio, a vara ao seu substituto effectivo, que é o 1. 0 supplente Dr. Raul 
Autran·; com esse officio remettia-lhe as authenticas das eleições. 

Foi esse o presidente da junta que diplomou os candidatos suffragados. 
Quem presidiu a junta que diplomou os amigos do Dr. Nilo foi o juiz de 
Iguassú. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Como? No caso de Petropolis, em que, 
em uma junta composta de 10, estavam presentes sete juizes togados? ! 

O SR. ALFREDO EI.LIS. - Qualquer \diploma conferido por essa junta é 
nnllo, não podendo produzir nenhum effeito legal. Essa junta não tinha com-
petencia para expedir diplomas. 

Si a junta é illegal, illegal e nnllo é o diploma por ella expedido. 
Ninguem de boa fé dirá que illegal era a junta que expediu o diploma 

do Dr. Modesto de Mello. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Direi apenas que ella não existiu e que 

si se reuniu foi em logar escuso e não conhecido. 
O SR. ARTHUR LEMos.- Lembro a V. Ex. o Regimento da Camara dos 

Deputados, que define o que é diploma. Diploma, segundo esse Regimento, 
é aquelle que é expedido pela maioria de membros da junta apuradora. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - E a lei eleitoral do Estado está de 
accôrdo com isto. 

O SR. ALFREDO ELLis. - VV. EEx. estão apenas antecipando o que 
desejo dizer. Chegarei lá. 
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O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - V. Ex. é o chefe dos sophistas; não 

seremos nós entretanto, que lhe offereceremos a cicuta. 
o SR. ALFREDO ELLil'· _:_Estou certo que não me darão uma taça apenas, 

porém, um pó te, talvez. Felizmente, tenho uma certa immw:Udade pelo facto 
de ser medico. Já me acautelei, tomando um antídoto. 

Mas voltemos á legalidade de diplomas . 
O Sa. HERCILIO Luz. - Qual foi, pergunto, o fundamento da negação do 

habeas-corpus? 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO.- O fundamento foi que o caso não era da 

alçada do tribunal. · 
VozEs. - Apoiado. 
o· SR. ALFREDO ELLIS. - Este enthusiasmo dos Srs. Senadores está 

revelando claramente o interesse ... Durará ?! Por quanto tempo? Lembrem-se 
que estão manobrando com punhal de dous gumes. 

O SR. ÜLIVElRA FIGUEIREDO. -Da verdade dos factos. · 
O SR. A. AzEREDO.- Estamos interessados na questão como V. Ex. Em 

tudo que se faz no mundo ha sempre um fundo de interesse, disse Spencer 
e disse muito bem. 

O SR. HERCILIO Luz. - Não !ha duvida. Ha os que se interessam pelo 
bem, e os que se interessam pelo mal. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Tenho interesse, não ha duvida, na questão : 
A DEFESA Dos sÃos PlUNCIPIOS. Si não houvesse essa dualidade de assem-
bléas não haveria essa questão. 

O SR. A. AzEREDO. - E ' claro. 
O Sa. ALFREDo ELLIS. - Respondo a V. Ex. Si discuto a dualidade de 

assembléas é justamente porque quero demonstrar que é de extrema conve-
niencia apurar-se a verdade. Ninguem póde contestar o interesse do Sr. Nilo 
Peçanha em turCJal-a. 

Tendo perdido as eleições no Estado do Rio, quer vencei-as com este 
projecto de intervenção. 

Hão de relevar os meus honrados collegas que eu tenha uma opinião 
completamente diversa daquella que é esposada por SS. EEx. é que lembre 
ao Senado a publicação que hoje foi feita no Jornal do Commercio, subscripta 
por um nome que representa uma tradição gloriosa na política brazileira ... 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Muito respeitavel. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - ... Respeitabillissima. A publicação é do Depu-

todo Federal pelo Estado do Rio de Janeiro , Sr. Dr. Paulino de Souza Junior, 
que, como SS. EEx., deve conhecer o assumpto. 

Sr. Presidente, não ha razão para se extranhar o interesse que me 
move nesta questão, porquanto só uma das partes é ouvida, attendida e 
acatada aqll;i no Senado; que mal é que surja, um ou outro, pleiteando a 
favor da parte que não foi ouvida? O que não desejo é que o meu nobre 
amigo, que me conhece da tantos annos, veja nas minhas palavras interesse 
ã.lguni, quer de ordem política, quer de ordem affectiva. Para mim o ponto 
principal é a defesa do art. 6. o. . 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - E é esse o ponto. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Si esse projecto não attentasse contra o dispo-

sitivo expresso do art. 6. 0 , não estaria eu nesta tribuna fatigando o Senado 
(não apoiados) e fatigando-me a mim proprio, porque já sei de antemão que 
serei vencido, e isso concorre, muito mais, para fatigar o orador, quando na 
tribuna tem a certeza de que será vencido, sendo improficuos e inuteis seus 
esforços. Mas taes são os compromissos, taes os meus deveres para com 
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minha propria consciencia de velho republicano, que não hesito em assumir 
essà tarefa mesmo deante da certeza de estar fatigando meus illustres 
collegas .. . 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - Não apoiado . Está no exercício de um 
direito . 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Quando não tiver mais um unico argumento 
deixarei a tribuna vencido, mas não convencido . 

" Quanto ao diploma de que foi portador o Dr. Alves Costa, presidente 
do ajuntamento que se diz Assembléa do Estado do Rio, que apoia o Presi-
dente da Republica, já o primeiro Tribunal do paiz o declarou nullo .. . 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO.- Não apoiado. 
. O SR. ALFREDO ELLIS. - Tenha paciencia ; lerei depois o artigo do 
Sr. P aulino Junior, e o voto do ministro Sr. Ribeiro de Almeida, na sessão 
do Supremo Tribunal. 

" Nullo e não exis tente, porque conferido por uma junta constituída por 
indivíduos completamente fóra das determinações legaes , indivíduos outros 
que os apontados pela lei e, ainda mais, funceionando sem as formalidades 
legaes e sem os documentos exigidos como imprescindíveis ... " 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Porque os supplentes os tinham sub-
trahido. 

O SR. ALFREDO ELLIS.- V. Ex. affirma, e eu acredito m esmo que o 
tivessem sido; mas, meu nobre collega, a a llegação de terem sido subtrahidos 
os documentos não modifica o caso, e nem legaliza o diploma nullo expedido 
ao Sr. Alves Costa. 

O SR. HERCILIO Luz. - Si essa allegação prevalecesse, como seriam 
apuradas as eleições de r de Março e outras? 

O SR. A. AzEimDo. - Apuraram os boletins . 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Não podiam apurar, a lei é clara; só podem 

ser apuradas as authenticas. 
O SR. A. AzEREDO . -Pelas juntas parciaes. 
O SR. ALFREDO ELLIS (continuando a leitura) . - " ... Funccionando sem 

as formalidades , sem os documentos que são as authenticas exigidas como 
imprescindíveis. , 

"Não foi por palpite que o Supremo Tribunal assim se declarou, foi 
deante de documentos e dos textos da lei , de argumentos irrefutaveis . , 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - O Tribunal não declarou isto . 
·O SR. ALI>REDO ELI"Is.- Concedeu habeas-corpus aos diplomados, e não 

o fez aos portadores de diplomas nullos; o tribunal não podia acceitar as 
duas pontas do clilemma, salvo si suppuzermos que os seus membros 
haviam perdido o juizo e o senso comnium. 

O SR. 0LIVEnu.. FIGUEIREDO. - Anteponho á palavra de qualquer pessoa 
a minha, pois fui parte nesse julgamento. 

O SR. SA FREIRE. -Eu tamhem estive presente e assisti. 
O SR. HERCILIO Luz. -Lá está no accórdão. Si o fundamento não foi a 

nullidade da junta, então VV. EEx. dirão qual foi. 
O SR. VrcTORINo MoNTEIRO. -Quer que prevaleça o voto isolado . (Tro-

cam-se varias apartes.) . 
O SR. ALFREDO ELLIS.- O que é verdade é que o Sr. Alves Costa e 

seus companheiros não conseguiram o habeas-corpus que haviam impetrado. 
O SR. A . AzEREDO. - Dá um aparte. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - V. Ex. diz que foi urri voto isolado, mas o que 
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é facto, repito, é que o Sr. Alves Costa e seus companheiros não conse-
guiram o habeas-corpus. 

O SR. SÁ FREIRE. - O Tribunal conheceu da especie para conceder 
habeas-corpus aos legalmente diplomados . (Trocam-se varias apartes . O Sr. Pre-
sidentefaz soar os tympanos .) 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Vou concluir a leitura; facillima é a prova, 
Vamos ver como se constitue a junta. 

·O SR. AzEREDO. -Vá devagar ahi. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - A que concedeu diploma ao Sr. Alves Costa. 
O SR. A. AzEREDO. -Leia primeiro as disposições da lei eleitoral. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Vou ler; aqui está a lei. 
Eu já disse que entrei neste debate con animo desprevenido. 
O SR. A. AzEREDO. - Como eu. Os nossos animos são perfeitamente 

identicos; V. Ex. de um lado e eu de outro . 
.O SR. ALFREDO ELLIS. - V. Ex. é sempre o autor do projecto, portanto 

tem o dever de defender esse filho, tanto mais quanto tem por padrinho o 
Presidente da Republica, ao passo que eu estou na tribuna def()ndendo ape-
nas um principio, e, por essa razão , sou forçado a discutir a legalidade das 
Assemhléas do Estado do Rio, pois justamente sobre essa questão incide o 
projecto do nobre Senador, projecto que fere o § 2.o do art. 6. 0 · 

Diz a lei 

DA APURAÇ..\.0 GERAL DA ELEIÇ.tO DE DEPUTADOS 

Art. 8;. A Junta Apuradora de séde nos districtos eleitoraes se réunirá 
no edificio da Camara Municipal e será formada pelo juiz de direito da co-
Inarca como presidente, ou seu substituto effectivo, na falta ou impedimento 
do primeiro, e dos presidentes das juntas dos municípios do districto res-
pectivo, ou de um dos membros delegado pelos outros, e fará a apuração 
geral dos votos constantes das authenticas das apurações parciaes da elei-
ção para deputados, dentro do pràzo de 3o dias, depois destas apurações . 
Servirá de secretario o tabellião que for designado pelo presidente da junta. 

Mais claras são ainda as disposições do art. 81, §§ I, 11, Ill e VI. 
Art. 81. -No dia annunciado, ás 10 horas da manhã, reunir-se-ha a 

iunta no edificio dá Camara Municipal. 
O presidente fará abrir os officios recebidos e, mandando contar as au-

thenticas, designará um dos membros da junta para proceder á leitura, e 
dividirá por lettras, entre os demais, os nomes dos cidadãos votados, para 
que, com toda a regularidade, se effectue a apuração, que será em voz 
alta. 

§ 1. 0 Não se realizando a reunião da junta no dia marcado, o presidente 
desip,nará o dia immediato, fazendo-o publicar por edital. s 2. o A apuração das authenticas será feita pelo mesmo modo que a 
apuração dos votos pelas mesas eleitoraes. A junta se limitará a tomar os 
votos constantes das authenticas recebidas, devendo, todavia, mencionar 
qualquer duvida que tenha sobre a organização de alguma ruesa eleitoral, 
bem como, expressamente, os votos nella obtidos pelos candidatos. 

§ 3. 0 No caso de duplicata de alguma eleição, a junta apurará sómente 
os votos dados na eleição que tiver sido feita no logar préviamente desi-
gnado e com as formalidades prescriptas nesta lei. 

§ 6. 0 Na apuração, os votos que, segundo as authenticas, tiverem sido 
tomados em separado pelas mesas eleitoraes, não serão sommados mas es-
pecificadamente mencionados na acta. 
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Estou lendo apenas, sem modificar cousa algumà. 
O SR. A . AzEnEDO. - E eu estou acompanhando V. Ex. com a maxima 

attenção. 
O SR. ALFREDO ELLis. - Nãó ha duvida, aprecio muito a amavel com-

panhia de V . Ex., tanto que me presto, de bom grado, a servir de Telemaco 
ao meu nobre amig·o, que desempenhará o papel de Mentor. 

O Sn. A. AzEREDO. - Agradeço muito a V. Ex. tanta gentileza para 
commigo. 

O Sn. Ar,nEDO ELLIS. - Eis o que se deu. Achando-se doente o juiz de 
direito de Petropolis ... 

O Sn.OLIVEIUA FIGUEIREDO. -Á ultima hora. 
O SR. HERCILIO Luz. - Pouco importa ; podia até morrer no momento 

de assumir o exercício. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Não sei, porque não examinei o homem. Mas 

isso não influe no caso. Diz a lei : 
" A junta apuradora será formada pelo juiz da comarca, como presi-

dente, ou seu substituto effectivo, na falta ou impedimento elo primeiro. "Na 
falta destes recahia a presidencia da junta no juiz da comarca de Magé .. . 

O Sn. OLIVEIRA FIGUEIUEDO.- Licenciado. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Por que? 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDo.- Porque o presidente elo Estado lhe deu 

licença. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Naturalmente porque elle a pediu, e pediu por 

algum motivo. Por essa razão é que digo que foi por doente. 
O SR. A... AzEREDO.- A questão está em saber qual o substituto effec-

tivo . 
O SR. ALFREDO ELLIS. - O juiz de Petropolis, por doente, passou, por 

officio, a vara ao seu substituto effectivo, que é o primeiro supplente ... 
O SR. A. AzEREDO . -Isso é que desejo que V. Ex. accentue . . 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - ... Dr. Raul Autran e com esse officio remet-

teu-lhe as au thenticas ... 
O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Que elle abafou. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Não sei; V. Ex., affirmando isso, colloca-me 

em uma posição difficilima, porque não desejo magoai-o. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -Porque as authenticas não appareceram 

na junta. 
O SR. ALFREDO ELLIS. -Fazendo o honrado Senador essa allegação in-

juriosa, força-me ou a negar o facto, ou a silenciar, para o não offender. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - V . Ex. estudou a questão e sabe perfei-

tamente que esse juiz não compareceu á junta convocada pelo juiz effec-
tivo. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Analysemos apenas a lei : não sei si o juiz foi 
ou deixou de ir. 

Não sei absolutamente ela acção p essoal do juiz substituto, assim como 
não sei si elle abafou ou não as authenticas . . 

O ponto em discussão é saber- se qual das duas juntas era a competente 
para expedir diplomas, si a presidida pelo substituto elo juiz de Petropolis, 
si a outra pelo juiz de Ig·uassú : A LEI É CLARA : a primeira era a éompetenle. 

A outra, positivamente NULLA, porque a lei não autorizava o juiz de 
Iguassú a presidil-a . 
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Ora, si a junta era ~ULLA, -os diplomas expedidos, por ella, eram ipso 
factO NULLOS - NULLISSIMOS ! ! 

Estou referindo factos . E, referindo factos, vou tirando as minhas con-
clusões. E não o estou fazendo aereamente, Sr. Presidente, pois estou to-
mando por base a lei n. 78I, que é a -lei eleitoral do Estado, que estipula 
quaes os requisitos exigidos para que uma junta seja considerada legal. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEII~EDO. -E por que V. Ex. não lê o art. 82 desta 
lei? 
• O SR. ALFREDO ELLrs. -V. Ex. attenda. Hontem V. Ex. fez a sua expo-

sição, exposição que eu podia, desde "logo, contestar, porque tinha argu-
mentos valiosos e de sobra. 

Deixei,. entretanto, que V. Ex. se externasse, sem cortar o fio da sua 
oração. · · 

Por que não haver para o collega que está na tl'i.buna a mesma defe-
renci.a? Desejarão, porventura, que eu leia tamhem o Velho Testamento? 

O juiz da comarca de Petropolis podia ·ser substiLuido pelo juiz de 
Iguassü? 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Perfeitamente, t,;mto mais quanto não 
eranatural que em uma junta de ro, sete juizes ficassem ad libitumdos tres 
que não compareceram. · 

O SR. ALFREDO ELLIS. - V. Ex. não tem razão. O facto da junk't illegal 
ser composta de sete juizes não dá validade. Poderia ter 70 ou roo . Era 
illegal! 

O SR. A. AzEREDO. - O Dr. Autran era realmente o juiz substituto do 
juiz de direi. to da comarca de Petropolis? 

O SR. HERCILIO Luz. - Era supplente. 
O SR. A. AzEREDO. - Então não podia substituir o juiz, porque o substi-

tuto do juiz de direito é o seu substituto efl'ecti.vo, e o substituto effectivo 
não é o Dr. Autran. Ahi está em que consiste a differença que existe entre 
as palavras de V. Ex. e a lei eleitoral do Estado do Rio de Janeh'o. 

O SR. ALFREDO ELLIS.- Vou ler a lei e depois V. Ex. me responderá: 
• Poderia fazel-o o juiz de Iguassú ? , 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO . - Podia, porque era o mais proximo. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Pois, eu declaro que não o podia em hypothese 

alguma. Mesmo que o proprio Dr. Autran faltasse, o juiz de Iguassú não 
poderia ser o substituto. E não o podia porque a lei é claríssima. Na falta do 
juiz de direito de Petropolis e seus substitutos, a presidencia deveria re-
cahi.r sobre o juiz de Magé, comarca mais proxima e, na falta deste, sobre o 
de Therezopolis. 

E' preciso, Sr. Presidente, que o INTEHESSE seja GRANDE para se ter a 
coragem de deturpar a lei e negar tão audaciosamente a verdade de factos 
ao alcance de todos. 

O que não for isso não passa de uma historia que o Sr. Alves Costa 
enviou ao Supremo Tribunal, illudindo-o. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Magé não pertence ao districto . 
O SR. ALFREDO ELLIS. - V. E:x . não leu o artigo do Sr. Pauli.no Ju-

nior? 
O SR. A. AzEREDO. - O Sr. Paulino não é interventor hoje, mas foi 

hontem. 
O Sn. ALFREDO ELLIS.- " Por lei do Estado quem determina a substi-

tuição dos juizes é o presidente do Tribunal da Relação em uma lista pu--
blicada para vigorar no anno seguinte. Vejamos a lista para IgiO. Lá est:i no 

. \. 
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expediente de 28 de dezembro de rgog: - Tabella da substituição dos juizes 
a vie-orar em 1910 - Comarca de Petropolis, os supplentes pela ordem. Ora, 
o jmz de Petropolis tem supplentes, 1. 0 e 2. 0 Portanto, na falta do Dr. Au-
tran deveria presidir a junta o 2. o supplente e não o juiz de Iguassú. 

O SR. A. AzEREDO. - Isto é a lei para 1910, não é a lei éleitoral. 
O SR. ALFREDO ELLis. - « Mas ainda na falta dos clous supplentes, se-

gundo a mesma lista, o substituto seria o juiz de Magé. " 
O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - O de Magé?! Mas este estava presi-

dindo outrajunta de outro districto . . 
O Sn. ALFREDO ELLis.- Mas assim não é póssivel discutir-se. Eu já 

trouxe, muito propositalmente, uma parte da exposição escripta suppondo 
que assim ganhasse tempo, e ficasse isento de interrupções. 

Vejo que perdi o meu tempo e o meu latim .. . 
O SR. A. ·AzEREDO. - Si está escripto, V. Ex. não pócle se perturbar. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Não é porque me perturbe, é porque quando 

discuto a illegalidade da Junta, VV. EExs. pedem-me para ler a lei: quando 
leio a lei, VV. EExs. pedem-me para ler taes e taes artigos. A lei tem r46 ar-
tigos, presta-se, portanto, ao proposito, aliás claro, dos nobres Senadores. 

" Na falta do juiz de Magé, seria o de Therezopolis . " 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Mas por que? 
O SR. A. AzEREDO. - Therezopolis é cabeça de comarca. 
O SR. ALFREDO EL;r.rs. - Assim não é possivel continuar. (Soam os tym-

panos.) 
" O juiz de Iguassú era o que estava á mão e o unico que se prestava 

ao papel. .. " . 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - E' um juiz muito distincto, filho de um 

conterraneo ele V. Ex. e amigo do pae de V. Ex. ; tem as melhores quali-
dades. 

· O SR. ALFREDO ELLis. - Não duvido. 
O SR . OLIVEIRA FIGUEinEDO. - Mas V. Ex. diz que elle era o unico que 

se prestava ao papel. 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - V. Ex. ha pouco disse que o supplente havia 

abafado os documentos. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDo . -E' um facto publico. 
O SR. HERCILIO Luz. - Isto é um regimen de subtracção de papeis e 

actas eleitoraes. 
O SR. ALFREDO ELLIS. -V. Ex. tamhem h-rogou uma accusação gra-

vissima ao Presidente da Junta. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - E' um facto publico. O escrivão desi-

gnado mancommunou-se com o supplente e os papeis desappareceram. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Ainda mais. Diz a lei " que servirá de secre-

tario da junta o tabellião que for nomeado pelo juiz de direito ". Quando o 
juiz de Petropolis, passando a vara ao seu substituto, enviou-lhe as au-
thenticas, tambem lhe communicou que nomeara tal tabellião para servir 
como secretario da junta ... 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - O mesmo que fugiu com o supplente. 
O Sn. ALFREDO ELLIS. - " Foi esse o secretario que serviu na junta 

legal que diplomou os amigos do presidente do Estado. . 
. Ainda mais . Diz a lei (art. 88, § 1. 0 ela lei n. ;SI, em vigor): " Si não 

puder ter logar a apuração no dia designado no edital, por não terem sido re-
cebidas as authenticas ou não terem comparecido os membros da junta, o 
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presiden,te marcará novo dia, que não poderá passar dos dez dias subse-
quentes. " 

Pois é na propria acta da junta que se declara: Não tendo comparecido 
o presidente, nem havendo authenticas, esperou-se até ás duas e meia ho-
ras da tarde e fez-se a apuração por ,boletins e certidões. · 

Por esse :motivo o Supremo Tribunal julgou nullos os diplomas expedi-
dos por essa junta. 

Esperou-se até á ultima hora e fez-se a apuração por boletins e certi-
dões. 

O SR. OLIVEIDA FIG-UEIREDO. - Como preceitúa o a,rt. 82 da Lei Elei-
toral. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - O art. 87 diz : 
" A junta apuradora da séde dos districtos eleitoraes se reunirá no edi-

ficio da C amara Municipal e será formada pelo juiz da comarca, GOii!O Prm-
SIDENTE, OU SEU SUBSTITUTO EFFECTIVO, etc. , etc., E FARÁ A APUHAÇAO GE-
RAL Dos voTos coNsTANTEs DAs AUTHENTICAS DAs APuRAçõEs PARCIAEs DA 
ELEIÇÃO PARA DEPUTADOS. " 

Ora, Sr. Presidente, a junta illegal, presidida ILLEGALMENTE pelo juiz 
de Iguasstí., não apurou AUTHENTICAS PORQUE NÃo AS TINHA. 

Apezar disso o Senado vae reconhecer essa assembléa como a legi-
tima!!! · 

O SR. 0LIVEIDA FIGUEIREDO.- Agora leia o art. 82. 
O SR. ALFREDO ELLIS . - O art. 82 diz - AUTHENTICAS. Não falla em bo-

letins. Quando permittisse acceitar boletins, ainda assim a junta era 
illegal. 

O SR.· OLIVEIRA FIGUEIRÉDO. - Mas o art. 82 permitte que a apuração 
seja feita por cópia de authenticas ou boletins. · 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Sr. Presidente, eu queria concluir as minhas 
observações, mas, deante da·insistencia dos nobres Senadores, p eço licença 
p ara ler o artigo que foi hoje publicado pelo Deputado Paulino Junior. 

O ar tigo é completo. Hesponde cabalmente, categoricamente, a todas as 
objecções levantadas aqui p elo illustre Senador p elo llio de Janeiro. Uma 
dellas consistiu em declarar que o juiz de direito de Magé não podia f azer 
parte da junta apuradora dePetropolis, pelo facto de Magé pertencer a ou-
tra circumscripção eleitoral. 

Il.esponde com grande vantagem, esmagadoramente, o nobre articulista, 
Deputado pelo llio de Janeiro : 

" Não procede a objecção de não se achar a comarca de Magé no 
4- o districto eleitoral. Si o juiz de direito de Magé é, no caso do § r. o do art. 
ro da citada lei n . 740, substituto do juiz de direito de Petropolis, É EJ"LE 
TAiliBEM AUTORIDADE JUDICI.ARIA Ei\1 PETROPOLIS, e COmO tal pertence ao 
fi. o districto. Demais, a lei não distinguiu: no art. 84 da lei eleitoral, diz 
simplesmente que a junta apuradora será presidida pelo juiz de direito 
da sé~le ~o distric~o ou seu substituto etJ.ectiCJo, na falta ou i1}1-pedin~en~o 
do pnme~ro, e o citado art. 10, § 1.0 da fé1 n. 740, sobre orgaruzação JUdi-
ciaria, diz que em falta ou impedimento destes (juizes municipaes) a 
substituição será feita pelo juiz de düeito da comarca mais vizinha, na or-
dem estabelecida por este artigo, tendo em vista a facilidade de commu-
nicação." 

Não nos é licito distin"'uir onde a lei n ão distinguiu . Dir-se-ha " ex-ad-
CJerso "· Tendo o juiz de lifagé de tomar parte na Junta apuradora do I . 0 

districto, era lhe naturalmente impossiCJel presidir á de Petropolis? Resposta : 
Não era impossiCJel, porque a junta do I. 0 districto se reuniu, muitos dias 
antes da do fí. 0 districto. 
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Quando coincidissem, porém, as duas apurações, deveria o juiz de direito 
.ie Magé ser substituído pelo seu substituto legal, que é o juiz municipal de 
Therezopolis, como se póde ver da tabella de substituições acima publicada. 
O juiz de Iguassú é que não podia, em nenhuma lljrpothese, assumir a presi-
dencia da junta, porque nunca substituiu nem pó de substituir ao juiz de direito 
de Petropolis. Sinào, juntem os que nos contestam, j wttem, desafiamos, uma 
certidão ozz mesmo declaração do juiz de direito de Iguassú, attestanao que 
alguma vez em algum processo esse digno juiz substituiu ao de Petropolis. 
Não a farão jámais. 

Ainda ha poucos dias teve logar em Petropolis a apuração da eleição 
presidencial, realizada em 10 de julho proximo passado. A disposição da lei 
é a mesma, porque, segundo o art. ?9 da citada lei eleitoral, a presidencia 
da junta cabe á autoridade judiciari·a da mais elevada categoria ou ao seu 
substituto legal. 

Ora, si, como dizem os nossos contradictores, a apuração não é um sim-
ples acto de preparo, mas de julgamento; si, como ailirmam ainda, o sup-
plente não t em jurisdicção plena, não podendo julgar, o substituto legal 
dessa autoridade judiciaria da mais elevada categoria (que outro não é sinão 
o juiz de direito) é o juiz de direito da comarca mais vizinha, e si esta é 
Iguassú, que fez o digno juiz dessa comarca que não foi presidir essa junta 
ou, no caso de impedimento, nãomandou o seu substituto1 

A verdade irref'utavel é que a presidencia da Junta apuradora do 4.0 

Çlistricto eleitoral do Estado do Rio cahia ao 1. 0 supplente, depois ao 2 . 0 , Dr. 
Figueira de Mello, que já naquella época tinha prestado e compromisso; 
finalmente, na falta ou impedimento destes, ao juiz de direito de Magé ou a 
seus substitutos. 

Conseguintemente ao documento apresentado pelo Sr. Joaquim Mariano 
Alves Costa falta a assignatura do presidente da junta, não podendo, só por 
esta falta, ser considerado diploma, nos termos elos já citados arts. 88, in 
fine e go da lei eleitoral. 

Falta ainda a assignatura do secretario. 
Referindo-se á constituição da Junta apuradora, diz a lei eleitoral de 4 

de novembro de xgo6, art. 8;7 in fine : " Servirá de secretario o tabellião que 
for designado pelo presidente da junta." E o art. 88 : " A esta apuração 
precederá annuncio por edital e aviso aos m embros da junta, pelo menos 
10 dias antes da apuração, com declaração de dia, hora e logar da reunião • 
sendo o secretario membro da junta. 

O Sn. A. AzEREDO.- V. Ex. póde acreditar que nós tambem lemos 
o artigo. 

O Sn. ALFREDO ELLIS. - Depois, Sr. Presidente, veem outros esclareci-
mentos relativos á convocaÇão da junta eleitoral e varios motivos de 
nullidade; mas, porque não quero fatigar a attenção dos meus illustres 
collegas e porque já me sinto bastante fatigado não os lerei rogando a 
V. Ex. que se digne ordenar a publicação respectiva no fim do meu 
discurso. 

Sr. Presidente, eu poderia t et·minar agora a analyse do parecer do meu 
nobre aiuigo, Senador por Matto-Grosso, parecer que conclue pelo projecto 
n . 7, de 1910, " qae manda reconhecer legal a Assembléa Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, cujas sessões preparatorias foram presididas pelo 
Sr. Alves Costa, de accõrdo com o dispositivo regimental, ficando o Poder 
Executivo autorizado "• etc. 

Sr. Presidente, além da questão constitucional que hontem, desta 
tribuna, tive opportunidade de discutir, ha a de legalidade das duas 
assembléas. · 

Supponho ter exgottado o assumpto referente á legalidade. Apresentei 
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documentos do mais alto valor, lendo dispositivos da propria lei eleitoral 
do Estado do Rio de Janeiro. Mas, além dessas duas questões, ha ainda a 
considerar a moralidade do caso. 

Com que direito o Senado da Republica se arvora, sem o .menor titulo, 
sem um unico documento, em poder revisor, ou apurador de eleições de um 
Estado, para dizer qual das duas assembléas é a legal, qual a falsa?! 

Era preciso, para que isso se desse, Sr. Presidente, que por este recinto 
tivesse penetrado o aquilão da desordem, da anarchia, mas, da deserdem e 
da anarchia políticas. O Senado arvorou-se em juiz, sem ter eleme_ntos para 
proferir a sentença. · 

· Em que paiz do mundo já se viu isso, Sr. Presidente? 
Como classificar tão descommunal iniquidade ? 
Uma simples e falsa allegação vae servir de base para o pronuncia-

mento do Senado Federal, mandado reconhecer, contra o voto do Supremo 
Tribunal, que julgou NULLO o diploma do Sr. Alves Costa, a assembléa 
Presidida por este senhor! ! ? · · 

Em que paiz do mundo, repito, já se yiu semelhante desproposito, 
Sr. Presidente?! Em que dispositivo de lei se apoiará o Senado, para vir 
dizer que a assembléa A é legitima e a assembléa B illegitima? 

O Sn. HEnciLIO Luz. - E' arrogar-se um direito que se nega ao 
Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciario. · 

O SR. ALFREDO ELLIS.- O Poder Legislativo Federal da Republica não 
tem absolutamente, competencia para intervir nessa questão e sentenciar 
exproprio Marte. . 

Não existe, não ha, na Constituição da Republica, dispositivo algum, 
nem mesmo empregando a casuística, que nos dê o direito de dizer qual das 
duas assembléas é a legitima. E como o podemos fazer si não temos docu-
mentos, não vimos as authenticas, nem boletins, nem cousa alguma referente 
ao processo eleitoral? ... E é o proprio relator, que, fundamentando o pro-
jecto, diz : 

Na verdade, deante das difficuldades da situação, o meu nobre amigo, 
de tão lucida intelligencia e tantos recursos, não conseguiu, absolutamente, 
fundamentar, com boas -razões, os elementos que o levaram a concluir pelo 
projecto que está em discussão. 

Diz S. Ex. em seu parecer: 
" Na verdade, na representação firmada pelo presidente Alves Costa, a 

narração dos acontecimentos é feita com a maior clareza, procurando 
justificar amplamente a situação em que se viu e em que se encontra o 
Estado do Rio de Janeiro. E' certo que póde haver em sua exposição um 
certo sentimento partidario, mas, deante da lei e dos factos, u parece " 
que a razão está do seu lado. " 

Esse- PARECE- Sr. Presidente é um raio de luz, que a consciencia 
do nobre Senador projecta nesse abysmo, nesse antro, escuro e trevoso, 
onde o Senado pretende enterrar a autonomia dos Estados envolta no 
sudario esfarrapado da Constituição da Republica! 

S. Ex. não quiz affirmar, sob sua honrada palavra QUE ERA VERDADE 
o que o Sr. Alves Costa tartamudeou. S. Ex. não quiz endossar com a sua 
palavra aquella historia ... tão mal contada. 
. O Sa. A. AzEREDO. - Eu disse que era verdade, que poderia haver 
exaggero ele partidarismo ... 

O Sa. ALFREDO ELLIS. - PARECE ! ! 
. Esse pw·ece, salva S. Ex. porque, a todo o tempo, poderá dizer, quando 

verificar que a clescripção dada pelo Sr. Alves Costa não era a expressão da 
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verdade - EU NÃO GARANTI -A VERACIDADE DA EXPOSIÇÃO, TANTO QUE 
ESCREVI - >'' pARECE I). 

O SR. A. AzEREDO. -Eu a tomei como a expressão da verdade, mas 
acho que poderia haver exaggero. Foi isso que eu disse. Vê V. Ex. com que 
isenção de animo estou fallando. · 

O SR. ALFREDO ELLIS. -V. Ex. disse " parece que os factos sâo reaes, 
taes quaes os descreveu o S1·. Alves Costa "· 

Empregando essa redacção dubia, essa evasiva, deixou V. Ex. a porta 
para uma retirada .. . conveniente e politica. Ficaram salvos os escrupulos. 
Nesta quadra e nesta época, isso já é uma virtude. 

O SR. A. AzEREDO.- O que eu queria firmar era a lei. 
O SR. ALFREDO ELLIS.- V. Ex. não firmou, pelo contrario apunhalou 

a lei. Tirou uma conclusão contraria a que devia tirar, porque, SEM ouvm 
A OUTRA PARTE, resolveu acceitar SEM A liHNilliA PIWVA a tristíssima expo-
sição do Dr. Alves Costa, como a expressão da verdade, concedendo-lhe os 
beneficios que elle pretendia, justamente com as falsas allegações que fez 
em sua reclamação que passará á historia. 

Ora, Sr. Presidente, pergunto á consciencia dos Srs. Senadores, de um 
por um, si l'osse um caso de vida ou de morte de um nosso semelhante, 
sobre tão futeis allegações, VV. EEx. absolveriam, condemnariam ? Não. 
Naturalmente o dever do juiz imparcial seria .reclamar todos os papeis. 
Desde que se transformou o Senado em poder revisor, por dever de 
consciencia, por dignidade propria, para não diminuir o prestigio da primeira 
Camara Legislativa da Republica, devia se exigir a apresentação de todas 
as aclas, de todos os papeis, para se apurar a verdade; do contrario o meu 
illustre amigo Senador por Matto Grosso ha de dar-me o direito de dizer 
bue foi um jrilz parcial, iníquo e, sobretudo, injusto. 

O Sn.. A. AzETl.EDO . - Que hei de responder a V. Ex.? Que é um julgador 
parcial. 

O Sn. ALI>REDO Er"us. - Absolutamente não! Não sou poder compe-
tente para dizer qual das duas assembléas é a legitima. Não tenho essa 
faculdade, nem o Senado Federal tão pouco. 

O Sn. CoELHO E CAMPos. - Ainda bem. 
O SR . ALFREDO ELLIS. - Para m im é indifferente que o Sr. Dr. Nilo 

.Peçanha seja. chefe politico do Estado do Rio de Janeiro, ou que este chefe 
seja o Dr. Alfredo Backer. 

O SR. A . AzEREDO. -E' um engano de V. Ex. A causa não é do Dr. Nilo 
Peçanha, é do Dr. Oliveira Botelho. . 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Por euphemismo . Quando se disser Oliveira 
Botelho escreva-se Nilo Peçanha. 

Si, actualmente, o Dr. Nilo Peçanha não .fosse Presidente da Republica, 
o Dr. Alfredo Backer estaria tranquillo no palacio do Ingá. 

O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - E para isto tem toda,s as seguranças do 
Sr. Presidente da Republica. . 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Elle bem sabe o que valem essas segurànças . 
.i.Vós tambem o sabemos! 

Sr. Presidente, tinha ainda muita cousa a dizer: a fadiga e o cansaço 
não me demoveriam deante da gravidade da situação, mas preoccupa-me 
mais a fadiga dos meus honrados collegas, tanto mais quanto desejo que 
fiquem convencidos de que absolutamente não cogito, jámais cogitei, nem 
h ontem, nem hoje, de fazer obstrucção a qualquer projecto aqui apresentado. 

O Sn. A. AzEREDO. - Muito bem; é uma verdade. 
VOL. V 6 
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O Sn. ALFREDO ELLIS. - Entro neste debate com a maior franqueza, 
com a maior sinceridade, sem o proprio preconcebido de abusar desta 
cadeira, para demorar a marcha de qualquer projecto, ainda mesmo como 
este, que considero fatal áRepublica. Sa[vo a minha responsabilidade. 

Seria caso agora de lançar mão, para evitar essa enorme calamidade ao 
nosso paiz, de todos os recursos, ainda mesmo dos da obstru·cção mais 
franca, ou da retirada para não dar numero, si eu tivesse a certeza de algo 
conseguir. 

Sr. Presidente, somos poucos! Duas, tres ou quatro sentinellas apenas? 
O Sn. A. AzEREDO. -Meia duzia que vale por uma legião . 
O Sn. ALFREDO ELLIS.- Bondade de V. Ex . 
O Sn. SEVERINO VtEITlA. - Está honrando as tradições do Senado. 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Si valessemos por uma legião, neste momento, 

pelo menos, teríamos a esperança de conseguir que se prolongasse o debate, 
e que sahissem desse bloco, constituído de elementos tão heterogeneos, 
alguns votos para formar ao lado da pequena legião. 

Infelizmente, sei, como todos sabemos, que não ha discurso que 
modifique a opinião dos nobres Senadores. 

O SR. A. AzEREDO. -Das corporações políticas; V. Ex. deve dizer 
assim. 

O SR. ALFREDO ELLIS. - Naturalmente, tanto mais quanto se trata aqui 
justamente de um l'EUDO do Sr. Presidente da Repuhlica. 

A intervenção de S. Ex. é positiva, directa, franca, em relação ao 
assumpto. 

O , SR. A AzEREDO . -Tão positiva, não acho. 
O Sn. ALFREDO ELLIS. -V. Ex. está na sua missão, procurando enco-

brir e dourar a pílula, verdadeira bomba de dynamite. 
Não fosse esse facto, tenho a certeza de que este projecto não entraria 

na ordem elo dia, porque o sentimento intimo da maioria do Senado é 
contrario á infracção do art. 6.0 • 

O SR. I A. AzEREDO. - A' regulamentação, não ha duvida alguma. Assi-
gno hoje o parecer e voto contt·a a regulamentação, amanhã, si V. Ex. a 
apresentar. E ' sufficiente o que dispõe o art. 6. 0 • 

O Sn. ALFREDO ELLIS. - V. Ex., para ser coherente, deve tratar da 
regulamentação desse artigo. 

O Sn. CoELHO E CA:MPOS. -Nem nos Estados-Unidos elle foi regula-
mentado. 

O Sn. ALFREDO ELLIS. - Não é possível que haja elasticidade no§ 2. 0 

para conter esse monstro. 
Sr. Presidente, não posso deixar a tribuna sem ler um pensamento do 

grande Montesquieu, no Espírito das Leis, livro Xl, capitulo VI: 
« Lorsque, dans la même personne ou clans le même corps de magistra-

ture, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n 'y a 
point de liherté; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le 
même Sénat ne fasse eles lois tyranniques pour les exécuter tyrannique-
Iuent. " 

E' o que vae acontecer! E' uma lei tyrannica que vae ser executada, e o _ 
Poder Legislativo, de mãos dadas com o Poder Executivo, ha de dar com 
esta Republica em terra. O povo, si porventura, neste momento, está desin-
teressado, verdadeiro soberano que é, porque não somos sinão seus manda-
tarios, não tendo sido consultado, não poderá dar o seU: assentimento a este 
attentado, a este crime. 
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· O que lamento, Sr. Presidente, é que esteja na cadeira da Presidencia 
um homem que traz as ~uas divisas de republicano do tempo da propaganda. 

O SR. A. AzEREDO. - E' o que o recommenda. 
O Sn.. ALFREDO ELLIS. - Essa recommendação não basta. O nome de 

Ephialto, Sr. Presidente, foi conservado pela historia, através de seculos e 
seculos. 

A historia registrou esse nome porque symboliza a mais negra traição 
e encarnao traidor. 

Foi esse miseravel que ensinou aos persas a vereda que contornava o 
desfliadeiro das Thermopylas, onde tresentos espartanos pereceram para 
salvar a liberdade de Esparta, sua patria. · 

A historia deve, tambem, registrar e gravar o nome do Presidente, ao 
lado desse. S. Ex. é o Ephialto cta Republica. 

O Sn.. OLIVEIRA FIGUEIREDO.- V. Ex. não tem razão . 
UMA voz . .:._ O 81·. Presidente da Republica nunca foi e nem é um 

traidor. 
~ O Sn.. ALFREDO ELLIS. -Quereis conhecer o villão- mettei-lhe a vara 

na mão- diz o dictado. 
Tenho conclnido. (Muito bem; muito bem.) 

O caso fluminense. 

Foi este o voto vencedor do ministro Ribeiro de Almeida, proferido no 
habeas-corpus requerido pelo Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, ex-presi-
dente da Assernbléa Legislativa do Estado do Rio e outros : 

" Concedem habeas-corpus aos pacientes que foram diplomados 
pelas juntas parciaes dos districtos I. 0 , 2. 0 , 3. 0 e 5. 0 • Nea-am-o, 
porém, aos que foram pelo 4. 0 , por serem nullos os seus diplomas. 
Dispõe o art. 87 da lei n . r.78I, de r4 de novembro de Igo6, que a 
junta apuradora será constituída pelo j.uiz de direito ou seu substi-
tuto efi'ectivo como presidente, e os presidentes das juntas parciaes 
ou os seus delegados. De conformidade com essa disposição, como 
se vê da acta a fls. 326, organizou-se a junta apuradora de Petro-
polis, presidida pelo I. 0 supplente do jniz de direito, na qual 
tomaram parte os delegados das juntas parciaes da Parahyba do 
Sul, Sumidouro, Carmo e ltaguahy. Funccionou legitimamente o 
1.0 supplente do juiz de direito. Estava em effectivo exercido como 
prova o documento a fls. 324, com a jurisdicção plena que lhe 
competia, conforme a lei n. 740, de 29 de setembro de Igo6, a qual 
dispõe no art. I2 que, nos termos onde não ha juiz municipal, o jniz 
de direito é substituído pelos supplentes, com as mesmas attribuições, 
declara a lei, que teem os j uizes municipaes nos termos que não 
forem s''de de commarca, obserCJando-se assim a regra do art. Io, 
quanto á substituição plena. E o art. ro, citado, incumbe ao presi-
dente do Tribunal da Relação a designação da ordem da substituição. 
Pois bem, pela tabella a fls. 323, organizada pelo presidente da 
Relação, se confirma que os substitutos do juiz de direito de Petro-
polis são os seus supplentes. Tambem funccionaram legitimamente 
os delegados das juntas parciaes da Parahyba do Sul, Sumidouro, 
Carmo e ltaguahy. Como se vê da acta a fls 326, elles foram admit-
tidos em substituição dos presidentes das . juntas parciaes, e se 
apresentaram com os officios de fls. 336 a 342, pelos quaes foram 
sufficientemente autorizados. Assim, pois, essa junta apuradora é a 



legitima; sómente ella podia diplomar os candidatos- eleitos ; não a 
que foi presidida pelo juiz de direito de Iguassú quando, conforme 
o art. 10 § 1. 0

1 combinado com o art. 12, da citada lei, nas comarcas 
onde não ha juiz municipal, e este é impedido, compete a substi-
tuição ao juiz de direito da comarca vesinha e assim tambem, 
sómente na falta elos snppleutes nas comarcas, onde nfLO ha juiz 
municipal, como a ele Petropolis . Por esse flmdamento, neguei 
provimento aos pacientes do 4. 0 districto, considerando que os 
seus diplomas, nullos pela incompetencia das pessoas que os 
concederam, não lhes dão direito a serem protegidos por habeas-
corpus. Para intervirem nas sessões preliminares da Assembléa 
Legislativa, o que não obsta a que a mesma assembléa reconheça 
como entender os poderes dos seus membros. " 

Tendo prevalecido o voto do ministro Ribei-ro de Almeida, é a doutrina 
por este sustentada que torna indiscutível a incompetencia do Dr. Alves 
Costa para presidir as sessões preparatorias da Assembléa Legislativa. 

Não se trata de um diploma contestado mas de um documento nullo, 
como evidentemente foi demonstrado, pelo illustre ministro. 

O Sr. Coelho c Campos. - Sr. Presidente, si era minha intenção 
tomar parte neste debate, é hoje uma necessidade, depois do discurso 
hontem proferido pelo illustre Senador por S. Paulo, attribuindo-me opinião 
inteiramente contraria á que professo e claramente enunciada no proprio 
discurso a que S. Ex. se referiu. 

Ha de o nobre Senador convencer-se do seu equivoco, como facil é 
demonstrai-o pelo meu discurso, que aqui tenho. 

O Sn. ALFREDO . ELLIS. - Houve equivoco de minha parte; o tr~cbo 
cuja paternidade eu dei a V. Ex. é de um discurso do Sr. Coelho Rodrigues. 
· O Sn. CoELHO E CAMPOS.- Ora, graças a Deus, já não sou incriminado da 

contradicção que não commetti, e cessa em consequencia a necessidade da 
sua elucidação, 

Sr. Presidente, a proposito da situação anomala em que ora se encontra 
o Estado do Rio de Janeiro, com duas assembléas legislativas , vem ainda 
uma vez a debate o momentoso assumpto da intervenção federal nos nego-
cios peculiares dos Estados. 

Elfectivamente, acham-se a funccionar duas assembléas legislativas no 
Estado do Rio de Janeiro, quando, por sua constituição, uma sómente ba 
como orgão do Poder Legislativo ; e representando o Presidente de uma 
dellas ao Sr. Presidente da Republica, para providenciar sobre essa ano- 1 

malia, por sua mensa<>'em commetteu o Sr. Presidente da Republica ao Con-
gresso Nacional o co;:J;ecimento do caso, para a devida solução constitucio-
nal, como se faz mister ao exercício regular do regimen no Estado, 

A Comrnissão de Constituição e Diplomacia, a quem na fórma do regi-
mento incumbe dizer sobre o facto - opinou pela intervenção federal, con-
cluindo por um projecto em que ella é autorizada. 

De accõrdo com · a illustrada commissão, votarei o seu projecto com ou 
sem modificações, segnndo o que se apurar na discussão.- Votarei, mas 
porque e como'? 

E' o que me traz á tribuna, em justificação do meu voto. 
Senhores, si, adoptado o regimen governamental que temos, não houver 

a intervenção, fõra preciso inventai-a; porque teríamos a confederação e não 
a federação ; a confederação, associação de Estados independentes, sob 

. governos independentes, e não a associação de Estados autonomos, sob um · 
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governo commum,· como deflniu Hamilton, a federação para que não colli-
dam e se harmonizem a müdade nacional e a autonomia dos Estados e seja 
a republica federativa, na bella expressão de Chase, a wúão indestructivel 
de Esta dos indestructiveis . 

Unidade nacional e autonomia dos Estados - são princípios hasicos 
fundamentaes da federação e para assegurai-os e garantil-os prescreveu a · 
Constituição de 24 de fevereiro : 1. 0 (art. 63) que cada Estado se regeria pela. 
constituição e leis que adoptasse, respeitados os princípios constitucionaes 
da União. Ahi a unidade nacional. 2 . 0

, que era vedado á U1úão intervir nos 
neg·ocios peculiares dos Estados (art 6.0 ), assegurada assim a autonomia 
dos Estados, 3. 0

, a garantia dos dous princípios referidos abriu á regra do 
art. 6. 0 quatro excepções, a saber, a intervenção: 

a) para repellir a invasão estrangeira ou de um Estado em outro; 
b) para manter a fórma republicana federativa; 
c) para restabelecer a ordem e a tranquilidade nos Estados, a requisição 

dos respectivos governos; 
d) para assegurar a execução das leis e das sentenças federaes. 
Em qual dessas excepçôes incide o caso actual do Rio de Janeiro para 

a providencia ? Claro é que não se trata elas hypotheses dos §§ I. o , 3. o, e 4- o do 
art. 6. 0 , á vista dos factos e por motivos obvios. H.esta por exclusão de 
partes a hypothese do § 2. 0 , a intervenção para manter a fórma republicana 
federativa . 

Estará violada a fórma republicana no Estado do H.io de Janeiro, com a 
existencia e funccionamento de duas assembléas? E' a questão. 

O que é a forma republicana? Na opinião de alguns publicistas se enten-
dia violada a fórma republicana, si instituída a fórma monarchica. Madison, 
no Federalista dava mais extensão aos casos dessa violação, e Walker, na 
sua American Larv, tem a mesma opinião. . 

O que seja a fórma republicana , dizia Daniel vVebster nestes termos: 
" Não precisamos remontar a paragens longínquas nem a eras remotas . 

Não é a republica turbulenta de Athenas, consagrando o ostracismo e tor-
nando incompatível o patriotismo . Não é a republica militar de Sparta, 
tendo a seus pés um povo de ilotas . A forma republicana do g·overno dos 
Estados Unidos é a que se acha consagrada na Constituição mesma, sob o 
amparo de seus princípios e prescripções que ella estabelece. " 

Esses princípios e prescripções, como se verá, são os mesmos princípios 
constitucionaes da União a que se refere o art. 63 elo nosso pacto institu-
cional. 

No Senado Argentino foi tambem o que se apurou a proposito de um 
caso de intervenção analogo ao nosso. -

Ao Senador Oronso, que entendia violada a fórma republicana, quando 
instituída a fórma monarchica, responderam o general Mitre e o Dr. Avella-
neda, então Ministro da Instrucção Publica. 

Dizia o general Mitre : 
" Acha-se violado este regimen, quando violados os princípios em que 

as~enta - a saber - aquelles referentes á fórma de governo e aos direitos 
e garantias dos cidadãos. " 

" O Sr. Avellaneda sustentava que era preciso manter a fórma republi-
cana, quando violados os princípios constitucionaes referentes a essa fórma 
de governo, seja nas instituições, seja na sua pratica. E accrescentava que 
" si se fôra esperar para declarar violada a fórma republicana que se 
instituísse uma monarchia, que se erigisse um monarcha, succederia que, si 
o Paraguay, nos governos de Francia e Lopez, fizesse parte da H.epublica 
Argentina, se ftmdaria, com indifl'erença do Governo Federal, um despo-
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tismo igual ao de Felippe li, porque o Paraguay continuou a intitular-se 
republicano. » 

E o Dr. J. Manoel Estrada, emerito professor da Universidade de 
Buenos Aires, sustentando a mesma doutrina, escreve que, mesmo não 
mudada a fórma de governo, não convertida em outra qualquer, pro-
cede a intervenção nacional, quando ella é corrompida e as instituições 
abastardadas. 

Tanto importa dizer que se viola a fórma republicana, quando viola-
dos os princípios constitucionaes da União nas instituições, ou na sua 
pratica. _ 

Já no tempo do lmperio se reputavam disposições constitucionaes 
aquellas attinentes á organização dos poderes e aos direitos dos cidadãos. 

O Sn. CASTRO PINTO. - Dá um aparte. · 
O Sn. CoELHO E CAMPos. -Não importa a razão de disting·uir; a signi-

ficação é a mesma; são principios constitucionaes os que se referem ao 
regimen político e aos direitos dos cidadãos. 

Ora o art. 1. 0 da Constituição Federal dispõe: "A Nação Brazileira 
adopta, como fórma de Governo, sob o regimen representativo, a Republica 
Federativa proclamada a I5 de novembro de I88g, e se constitue, por m1ião 
perpetua e indissoluvel das suas antigas provindas, em Estados Unidos do 
Brazil. 

O regimen representativo, eis o principio que principalmente caracteriza 
a forma republicana, e a sua infrigencia caracteriza a violação dessa forma. 
Assim opinava o Sr. Avellaneda, citando Curtis e um aresto da Côrte 
Suprema Federal Argentina. Por isso, commentando este aresto, escreveu 
Barraquero - que toda a vez que algum dos poderes não possa desem-
penhar suas funcções, o Poder Federal deve intervir, por direito proprio, na 
província theatro de taes atteutados . 

No caso do Estado do Rio de Janeiro, em vez de uma ha duas assem-
hléas; uma de accôrdo com o Presidente do Estado e a outra não, sendo 
que esta é que pede pelo seu presidente o reconhecimento de sua legitimidade, 
clesapparecenclo a outra. E' claro que uma dellas ha de ser illegitima, ou 
mesmo ambas; a legitimidade das duas é que não. Ha, portanto, uma illegi-
timiclade a expurgar, e onde ha illegitimidade ha a usurpação, não ha 
a representação, não ha a fórma representativa, não ha a fórma repu-
blicana. 

O Sn. SEVERINO VIEIRA. -Muito bem ; o sorites é perfeitamente logico. 
( Apo ia elos .) 

· O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Por isso é que os publicista:s que conheço, 
nacionaes ou estrangeiros, dão como violada ·a fórma republicana, no caso 
de dualidade ele governos ou assemhléas, nos Estados, e procuram clil'imil-a, 
verificando e indicando a competencia. 

O honrado Senador pela Bahia, que iniciou este debate, pensa que 
legitima é aquella Assemhléa que tem por si o governo elo Eslado; de modo 
que por tal fica ao talante deste a formação de sua assemhléa. Seria esse o 
caso de tyrania a que, pela confusão dos poderes, se referia Montesquieu, na 
passag·em lida pelo nobre Senador por S. Paulo, concluindo hontem o seu 
discurso. 

(O Sr . Severino Vieira e ou.tros clâ.o apartes .) 
Sem duvida que esse desproposito tem se verificado em alguns casos de 

dualidade de assembléas, á falta de providencia legal, e cl'ahi essa auto-
cracia prepotente no Governo dos Estados, ou de muitos delles. Isto é que 
não póde ser, e dahi a necessidade de um poder que dirima o conflicto. Qual 
esse poder? 
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Thomas Cooley escreveu em seus- Principias geraes da lei Constitucional 
dos Estados Unidos : ' 

" Reclamações em conflictos relati()amente aa go()erno.- Quando se levanta 
uma controversia a respeito do facto de se ter estabelecido como Constituição 
de um Estado um instrumeqto particular e ha reclamantes a favor e em 
opposição a ella, ou quando as repartições executivas ou legislativas de um 
Estado são objecto de contenda, suppõe-se sempre que ha nesse mesmo 
Estado autoridade propria, legitima e effectiva para decidir a disputa . 

• • • • • • • o • o • o • •• • ••• o •• o 

"As autoridades federaes não pódem intervir nas questões de regulari-
dade, que respeitam á economia do Estado, ou nas questões daquillo que é 
proprio e attinente aos negocios do Estado. 

" Com tudo no caso de ser contestado um go()erno do Estado, póde tornar-se 
necessario ás repartições políticas do goPerno dos Estados Unidos, no cum-
primento de seus proprios deveres, reconhecer um dos dons governos como 
legitimo; e quando isto tem logar, o reconhecimento obrigará o governo dos 
Estados Unidos em todas as suas dependencias e tambem ao povo. " 

E von Wolst-escrevendo sobre o direito americano~ assim discorre: 
"Só uma questão póde haver (trata-se de saber si .. o governo de um 

Estado é republicano) e a qual dos poderes pertence a decisão definitiva. 
A Côrte Suprema tem resolvido esta questão, estabelecendo que o Congresso 
deve decidir o caso, e os triblmaes do Presidente da Republica devem estar 
por essa decisão como final ; como não é uma questão legal, mas puramente 
política, isto não pó de ser recusado ... 

O Congresso póde se achar em situação de poder e muita vez de dever 
decidir qual é a legitima de duas constituições e qual é o legitimo dos dons 
governos que tenha um Estado. Embora se admitta em principio que o 
Estado mesmo resolva sua questão, todavia o governo federal póde ser obri-
gado a pronunciar-se por um ou por outro (go()erno ou assembléa local.) E 
neste caso sua decisâo é absolutamente final. 

A interpretação acceita da palavra " republicano " confere ao Congresso 
determinar não só si a fórma do governo dos Estados é a republicana, mas 
ainda si os Estados na realidade sâo republicos. Demais, o exercício desse 
direito póde em certas circumstancias tornar-se um dever imperioso." 

De accôrdo com esta doutrina apresentou o nosso pranteado collega 
Dr. João Barbalho um projecto no Senado, commettendo a competencia ao 
tribunal que, para este fim, haja no Estado, e não havendo, ao Governo 
Federal. 

Eu combati então es~e projecto por inconstitucional na primeira parte, 
porque a intervenção nos casos permittidos é uma garantia tambem para a 
União e inconveniente, sinão impossível, fôra deixar relevantes interesses 
federaes ao alvitre unico dos poderes locaes . E hoje ainda mais o 
combateria pela prepotencia e abusos crescentes dos governos locaes de 
então para cá. . 

Comprehende-se que, pela constituição allemã de rS:;r, assim seja e que 
se resolva o conflicto por uma lei do imperio, si nos Estados não foi possível 
a solução, e elles recorrem ao Governo Federal. A Allemanha é uma confe-
deração. Outra é a competencia nos Estados Unidos, Suissa, Aro-entina e 
Mexico - o caso de dualidade de governos ou assembléas nos ~stados : 
compete ao poder federal. No Mexico é ao Senado. Justo Arozenen, na 
Colombia, a attrihuia ao Supremo Tribunal Federal. Aos poderes do Estado 
é que não. 

E quando assim não fosse, que tribunal existe no Estado do Rio de Janei-
ro para dirimir esta dualidade? Não ha. E a quem, portanto, dirimil-a? A 
propria Assembléa que se acha em causa? Ao presidente do Estado para 
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formar a assemhléa á vontade, á sua imagem e semelhança? Ao Poder Judi-
ciario, que não cuida dos direitos do povo, mas somente do direito indivi-
dual, e que não tem ftmcção nenhuma especial, que, pela Constittúção, a isso 
o habilite ? Não, Sr. Presidente, o direito é outro, outra deve ser a 
solução. 

Nossa Constituição dá a competencia ao Governo Federal, isto é, ao con-
jmlto dos poderes e não ao Poder Executivo sómente, como se tem preten-
dido . Isto resulta de não ter cada poder entre suas attribuições privativas 
essa de intervir nos Estados ; resulta ainda de que a locução empregada na 
Constittúção para designar o Poder Executivo é- governo como no art. 34,· 
n. li : Presidente da Republica, como no art. 48; Poder Executivo Federal, 
como no art. 8o. 

Governo Federal é o conjunto dos poderes. A intervenção na Republica 
Argentina compete tambem ao Governo Federal, nos Estados aos proprios 
Estados U1údos, na Suissa á Confederação, no Mexico aos poderes federaes. 

Ora, diz um publicista, que Presidente de Repuhlica póde dizer : eu 
sou os Estados Unidos, eu sou a Confederação Helvetica, eu sou a Federação 
Mexicana, etc., etc.? 

Governo Federal é, portanto, o conjunto dos poderes, sendo que o Poder· 
Judlciario só interfere si l ezado algtrm direito individual que o provoca, 
e não directamente do acto politico, que escapa á sua jurisdicção. 

E' principio corrente em todas as federações a doutrina da Corte Suprema 
dos Estados Unidos a proposito da acção proposta por um tal Borden, 
preso por um funccionario do Governo da Carta, ao tempo da dualidade de 
governos no Estado de Rhodedland, em I842, e ele que nos dá noticia o 
Sr. Nicoláo Calvo nas suas- Decisões Constitucionaes. . 

Assim pensando não poderia eu nunca commetter ao Poder judiciario 
a solução da dualidade de assembléas, como por equivoco me attribuin 
o illustre Senador por S. Paulo. 

O SR. CASTRO PINTO. - Foi um equivoco. 
O SR. CoELHO E CAMPos. - Estou certo ; S. Ex. mesmo o declarou. 
O legislador poz a intervenção, logo no art. 6°., sob a guarda da União, 

dos poderes constituídos, do Governo Federal, como garantia suprema dos 
Estados nesse momento critico de sua autonomia. 

Por isso o projecto da Commisão Mixta de I8g5, regulamentando o 
art. 6. 0 , deu a competencia da intervenção ao Congresso, e na sua ausencia 
ao Poder Executivo, ad referendum do Congresso. 

Isto quanto a?~ casos dos '§~ I. o, 3. • e 4. o, por ana_logia do que se pratica 
no estado de sitiO ; porque tambem a suspensao da autonomia pela 
intervenção importa a suspensão da lei, que só por outra lei pode ser 
feita. 

Si a intervenção é para manter a forma republicana, a iniciativa della 
seria do Congresso. "' 

O SR. CASTRO PINTO. -Mas ha casos que não ha necessidade de uma lei 
prévia. 

O SR. JoÃo Luiz ALvEs. -No caso do § 2. 0 a competencia é do Con-
gresso. 

O Su. CASTRO PINTO. - Mas para a execução da sentença? 
O SR. Jo,~o Lmz ALVES. -E' o caso do § 4. 0 • 

O SR. CASTRO PINTO. -Mas si a requisição for feita pelo Governo do 
Estado? 

O Sn.. JoÃo Luiz.- Está o caso do§ 3. 0 • 

O SR. CASTRo PINTO. - Não restrinjo minha opinião á hypothese do§ 2. 0 • 
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Discuti a doutrina do art. 6.0 e disse que ha casos em que o Poder Executivo 
póde intervir sem submetter seu acto ao Congresso. 

UM SR. SENADOR.- No caso da perturbação material da ordem. 
- O SR. CoELHO E CAMPOS. - Opinei então, como a commissão de que foi 
relator o illustrado Sr. Gonçalves Chaves, que, intervindo, o Poder Executivo 
devia dar do seu acto conhecimento ao Congresso. E' uma funcção con-
emTente de que devem participar os dous poderes, como no estado 
de sitio. 

Si se trata, porém, de manter a fórma republicana, seja nas instituições, 
seja em sua pratica, a nüciativa é do Congresso. Só por m:..:a lei podem ser 
decretadas as medidas necessarias, por força do art. 34, § 33 ela Constituição . 
Entendia o Sr. Quil1tana que essas violações sendo lentas e de observação 
quotidiana não dependiam de acção prompta do Poder Executivo, salvo 
-caso extraorclinario em que extraordinariamente podia ser convocado o 
Congresso . . . 

Em casos taes, por sua affirüdade com actos de partido ou eleitoraes -
mais facil é o abuso pelo Poder Executivo, do que do Congresso, onde ha 
mais elementos de resistencia. 

O SR. CASTRO PI~il"O . -Esta doutrina é perigosa pela sua latitude. 
O SR. CoELHO E CAMPOS. - O caso do Paraguay, no tempo ele Francia 

e Lopez, citado pelo Sr. Avellaneda, é caracteristico - póde haver repu-
blica como instituição, ruas não a pratica della. 

· O SR. CASTRO PINTO. - Subscrevo a doutrina, mas penso que quando 
diz respeito á pratica, dando-se uma certa extensão ao vocabulo, pode-se 
até restringir o modo por que o governo estadual pratica a fórma republi-
eana e isto será levar muito longe a ignorancia do Governo Federal. 

O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Por isso mesmo se dá a iniciativa ao Con-
g-resso, e não ao Poder Executivo, que tem mais meios de acção prepo-
tente. 

O Stt. .CASTRO PINTO . - S. Ex. garante que o Congresso salvaguarda a 
hypothese de prepoteocia? 

O SR. CoELHO E CAMPos. - Em todo caso o Congresso não dispõe dos 
mesmos elementos de acção. 

O SR. CASTRO PINTO : - E' muita modestia da nossa parte. 
O Su. CoELHO E CAMPos. - Dizia Aristoteles : Si quereis extinguir o 

erro eliminae a sciencia. O remedio unico ele evitar a possibilidade do 
abuso na intervenção seria supprimir a intervenção com ella o regimeu fede-
rativo. . · 

UM SR. SENADOR. - Acabe-se com a garantia; estabeleça- se a anarchia . 
O SR. CoELHO E CAMPOS. - O mundo é como é, de contingencias e 

fraquezas. 
O SR. CASTRO PINTO. - Estou de accôrdo com Õ discurso de V. Ex., 

que é uma exposição brilhante da materia em doutrina, mas estou resal-
vando para o futuro qualquer debate que a respeito de factos similares 
occorra nesta Casa e na outra. 

O SR. CoELHO E CAMPOS. - E' de suppôr tenha o Congresso o criterio 
de separar o joio do trigo, com tanto que o faça com justiça e ig·ualdade. 
(Ha varias apartes.) 

Temos, pois, que contra a sua Constituição ha no Estado do Rio de 
Janeiro, em vez de uma, duas assembléas em funcção, o ·que denota a ille-
gitimidade de uma dellas ou mesmo de ambas e, havendo illegitimidade, 
não ha representação nem o principio representativo, nem a fórma repu-
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blicana, cabendo ao Congresso a iniciativa para manter a fórma republi-
cana. 

ALGuxs Sns. SENADORES. - Muito hem. 
O Sn. CoEÜIO E CAMPOS. - Agora, Sr. - Presidente, o facto propria-

mente das duas assembléas, de sua formação, para saber qual dellas tem 
por si a legalidade. Uma das assembléas é presidida pelo Dr. Alves Costa 
e a outra pelo Dr. Modesto de Mello ; aquelle presidente que foi da assem-
bléa anterior, e este seu I. 0 vice-presidente. 

Para encaminhar a solução, passo a ler algtms artigos do regimento 
interno da Assembléa do Estado. 

O art. !. 0 dispõe: 
" No primeiro anno de cada legislatura, x5 dias antes do desig·nado em 

lei para a abertura da Assembléa Legislativa do Estado, reunidos os Depu-
tados eleitos na sala das sessões da Assembléa, ao meio dia, occupará a 
presidencia o Deputado que tiver sido presidente, I. o ou 2. o vice-presidente 
na ordem da presidencia na ultima sessão legislativa anterior, ou extraor-
dinaria, si houver sido eleito para a nova legislatura e, na falta de qualquer 
destes, o !. 0 secretario ou 2. 0 , que tambem tenham servido na Mesa ante-
rior, . si porventm·a tiverem sido igualmente eleitos, embora contestados 
estes ou aquelles. I) 

O Dr. Alves Costa, presidente da assembléa anterior, foi eleito ou 
diplomado para a presente lee-islatura estadual. Conteste-se-lhe a eleição 
ou o diploma, não importa. elle será em todo caso o presidente da nova 
assembléa na verificação de poderes. 

O art. !. 0 do regimento é positivo. 
Cabe-lhe convidar os dons secretarias na fórma elo art. 2. 0 e considerar 

iustallada a Mesa provisoria. Pelo art. 3. 0 cada Deputado lhe entregará o 
seu diploma. Pelo art. 4- 0 é elle que nomeia a commissão de cinco mem-
bros para organizar a lis ta dos diplomados legalmente, e a outra dos diplo-
mados sem as condições legaes. E observados os mais disposi-tivos da veri-
ficação de poderes e concluída es ta, o presidente proclamará os Deputados 
eleitos na fórma do art. g.o, etc., etc. 

Si á assembléa cabe verificar os poderes, si o processo da verificação 
consta do regimento, si este foi observado; não ha como recusar á assem-
hléa assim constituída os caracteres de sua legalidade, e até de sua legiti-
midade si não houver prova em contrario. Esta é a logica dos factos e da 
lei. 

O que se allega em contrario ? 
O illustre Senador por S. Paulo oppõe que o Supremo Tribunal Federal, 

d enegando ao Dr. Alves Costa o habeas-corpus impetrado, teve por nenhum 
o seu diploma, annullou-o. A conclusão é absurda; escapa á alçada do tri 
bunal conhecer de diplomas, e muito menos arinullal-os. Tenho por jurídico-
o voto do Sr. ministro Amaro Cavalcan ti. Aquelles mesmos que concederam 
a ordem a uns e não a outros diplomados, fundaram sua denegação na in-
certeza pela duplicata dos diplomas. 

Mas esta denegação não dá nem tira direito : o diploma do Dr. Alves 
Costa continuou como estava, contestado, mas habilitando-o sempre para a 
presidencia na verificação dos poderes. 

A concessão da ordem de habeas-corpus g·arante a liberdade de locomo-
ção, não affecta os diplomas que serão julgados validos ou nullos pela 
assembléa ·verificadora e nada mais. 

O Sn. CAsTno PINTO.- Apoiado. 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - A decisão do Tribunal é sem alcance quanto 

á presidencia provisoria do Dr. Alves Costa. 
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O Sn. A. AzEREDO . -Dá um aparte. 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Nem eu dou a tribunaes do Estado compe-

tencia no caso de dualidade de governos e assembléas. 
O Sn. A. AzEREDO.- Mas V. Ex. citou e eu estou em desaccôrdo . 
O Sn. CoELHO E CA,-viPos . - Eu citei para combater a doutrina, o que é 

cousa muito diversa; e não seria com a minha opinião que os dominadores 
dos Estados iristituiriam tribunaes locaes para dirimir a dualidade de assem-
bléas e governos . 

UM Sn. SENADOR, - Já não é pequeno o abuso de se reformar a Consti-
tuição de um Estado para autorizar a transferencia de séde de assembléa 
pelo Presidente. 

O Sn. HERCILIO Luz. -V. Ex . quer outro? 
No Estado de Santa Catharina a" Constituição acaba de ser reformada 

para ser cons tituído um tribunal, como V. Ex. acaba de a.ccentuar, do qual 
faz parte o sogro por nomeação do genro, que é o governador. 

UM Sn. SENADOR. - Vê V. Ex. que por isso mesmo deve achar que o 
Poder Legislativo é competente para intervir. 

O SR. CASTRO PINTO . - Ta.mbem é caso de intervenção? 
O Sn. CoELHO E CAMPOS. - Falta poder ao Estado para invalidar a 

competencia federal - instituída para resguardo de principias relevantes 
da União . E' a doutrina corrente. (Ha outros apartes.) 

Proseguirei, si me permittem . , 
O que mais se allega. contra o diploma do Sr. Alves Costa? 
A duplicata da junta apuradora de Petropolis , presidida uma pelo juiz 

de direito de Igua.ssü e a outra pelo supplente do juiz de direito da comarca. 
Competente ou não o juiz de direito de Jguassü, foi o diploma a.ssigna.do 
pela maioria legal dos membros da junta, e tanto basta pela lei eleitoral do 
Estado. Maioria legal digo porque o a.ssignara.m sete dos neve juizes pre-
sentes das juntas municipaes de apuração. Os diplomas expedidos pela 
junta presidida pelo supplente do juiz de direito são a.ssigna.dos por delega-
dos das juntas pa.rciaes , que só podem servir em falta dos juizes presi-
dell.tes das juntas mtmicipaes que aliás estavam em funcções . Não havia, 
pois, como não acceita.r a a.ssembléa. presidida pelo Dr. Alves Costa -os 
diplomas a.ssignados .pela maioria dos membros effectivos da junta de Petro-
polis, tanto mais quanto outros diplomas não concorreram ou não foram 
apresentados da apuração no Lf. • districto eleitoral. 

Sobreleva que já o Senado reconheceu que a ass~&"na.tura da maioria da 
junta é que legaliza o diploma, competente ou não o .t'residente. 

Competente que fosse o juiz supplente do juiz de direito de Petropolis-
presidente da jtmta governista, os diplomas por esta junta assignados só 
pela assemhléa presidida pelo Sr. Alves Costa podiam ser verificados. Pelo 
contrario, preferiram estes diplomados reunir- se áparte, sob a presidencia 
do Sr. Modesto de Mello, r.• vice-presidente da assembléa anterior . Perde-
ram seu tempo e seu latim. 

Qu e se diria de uma parte que, fosse porque fosse, não propuzesse sua 
acção perante o juiz competente, mas perante o substituto, que a isto se 
prestasse? Procederia em vão. 

Não ha defeito maior que o defeito do poder. Esse erro perdeu o seu 
direito, si o tinham, em proveito dos outros diplomados reconhecidos sem 
contestação opportuna e competente. 

Não vale dizer que a junta de que era parte o juiz de direito de Iguassü 
não teve authenticas por onde fizesse a apuração. A lei eleito ral de 1906 
preveniu o caso, permittindo a apuração por certidões das authenticas ou 
boletins, como faz claro o art. Sg da referencia ao art. 82, e assim procedeu 
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a junta respectiva, por se acharem em poder do supplente do juiz de Petro-
polis as authenticas, que este juiz lhe remetteu, ao escusar-se de compa-
recer. 

Do .exposto parece obedecer a rigor juridico a conclusão de que a 
assembléa presidida pelo Sr. Alves Costa tem os caracteres da legalidade, 
pelo menos os caracteres externos, o q;ue hasta, na falta de documentos 
convincentes em contrario, para sua legitimidade. 

Collocada a questão no tel'reno jundico, si me convencera de que essa 
assemhléa era p.hantasiada, obra de fraude e de crime, eu votaria pela an-
nullação e insubsistencia de ambas. 

O Sn. CASTRO PINTO . - Não é de nossa competencia verificar poderes 
de qualquer assemhléa legislativa dos Estados. Intervenção não é diluvio 

·universal. 
O Sn. CoELHO E C.~l\IPos. - De accordo, mas a intervenção eleve chegar 

até onde for preciso, para conseguir o fim que a determinou. 
O fim é apurar a assembléa legal. 
Ora, si se provasse que a illegitimiclade, a usurpação, a fraude, que 

determinou a intervenção, está na mesma assemhléa que reconheceu os 
poderes dos seus membros, bastaria, acaso, a presença só elo Sr. Alves 
Costa para que tudo mais fosse legal? Isto não, penso eu. 

Houvessem os outros diplomados disputado o seu caso e feito a prova 
devida, juridicamente se poderia cheg·ar a consequencia diversa. Acho que 
a intervenção, medida excepcional e extraorclinaria por isso mesmo, deve 
chegar até onde chega a illegitimidacle, pois que se trata ele saber qual a 
asscmhléa leg·itima e aquclla que n:Io o é. 

Si ambas as assemhléas illegitimas, o caso assumiria mais gravidade 
pela necessidade de uma nova eleição e de um interventor. 

Mas como o interventor? Com suspensão das autoridades estaduaes? 
Assim foi em principio na Republica Argentina, e com tal cxaggero que 

a intervenção era ahi motivo de alarme e horror das populações. 
Barraquero 6 diz e assignala as causas historicas e philosophicas, indi-

cando as providencias que as attenuam e que não me é dado agora clesen· 
volver. Em todo o caso o interventor na Argentina, por disposição expressa, 
já hoje não se póde substituir ao governo do Estado. 

Portanto, tenho por legal a assemhléa cuja approvação pede o projecto 
da Commissão, desde que não foi produzida prova em contrario ; e faço 
votos para que se firme de vez a verdadeira doutrina na execução do 
art. 6. 0 , hoje como amanhã, com o mesrno peso e a mesma meilida, nos 
casos futuramente occorrentes. 

O que cumpre é proceder-se com justiça, diz o parecer da Commissão. 
A justiça é a politica perpetua da sociedade, disse o insigne Burké, e 

sem ella correríamos o risco ele nos afastarmos de Sylla para precipitarmo-
nos em Charyhdes. 

Li algures em Carlier que alguns Estados do Oeste, nos Estados Uni-
dos, prescreveram restricções ás suas legislaturas,JJara não incidirem ellas 
em abusos tão communs na legislatura do Estado e New-York, restricções 
que com o tempo adaptariam outros Estados. · 

Mas, a<'crescenta o mesmo publicista, não nos tomemos de illusões ; não 
se póde exig-ir de uma Constituição mais do que ella póde dar. O que cum-
pre nos Estados Unidos e em outros paizes é que haja uma phalange de' 
homens que tomem a peito o desenvolvimento leal das instituições repu-
blicanas. 

E' a aspiração nacional, são os anhelos do nosso patriotismo. 
Sob taes inspirações, nada nos restaria a temer, si se desenvolvem e 

praticam - as instituições, como reclamam e impõem a dignidade, a gran-
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deza de nossa Patria. ·(Muito bem; muito bem·. Palmas no recinto. O orador 
e muito cumprimentado.) 

O Sr. Hercilio Luz (1). - Sr. Presidente, não é meu intuito tomar 
tempo ao Senado; quero, apenas, nesta questão, como em todas as demais. 
de que se tem occupado o Senado, dar o meu voto de accôrdo com os meus 
princípios republicanos e com o interesse da causa publica. 

Não sei por que estamos nos occupando de tão importante assumpto, 
como é o da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. 

Leio a Constituição, o seu art. 6.0 , com os respectivos paragraphos, e,. 
depois de lel- os e relel-os, chego a esta conclusão: não encontro absoluta-
mente fundamento ou razão que justifique estar o Senado perdendo o seu 
tempo com essa ma teria . .. 

Direi em poucas palavras por que assim penso. 
Quem requereu a intervenção no Estado do Rio de Janeiro?. - - per-

gunto ao honrado relator, que ha dous annos a negou, por um parecer per-
feitamente fundamentado, na mesma circumscripção. 

O Sn. ANTONIO AzEREDO . - Casos clilferentes. 
o Sn. l-IERCILIO Luz. - v. Ex. me poderá informar qual o poder que· 

requereu essa intervenção '? 
O Sn. ANTONIO Azm:mno. - A Assembléa Legislativa representou neste· 

sentido ao Sr. Presidente da Republica, qti.e encaminhou essa representação 
ao Congresso. 

O Sn. l-IERCILIO Luz . - Perfeitamente. 
Acceito de bom grado a informação que me acaba de prestar V. Ex. 
Eu não sou um constitucionalista; a minha profissão é muito difl'erente 

daquella que me poderia dar competencia para discutir com acerto esse 
assumpto. Mas, senhores, como todo homem, possuo o bom senso, sentindo-
me á altura de ler a Constituição e eutendel-a. 

Que nos congrega aqui neste momento ? 
Que discutimos nesta sessão? 
Que procuramos saber? 
Qual a assembléa legislativa legal. Nós ainda não reconhecemos qual 

das duas é a legal, e, :para que uma seja considerada a leg·al, é necessario, 
Sr. Presidente, que ass1m resolvam o Senado e a Camara, com a sancção. 
do Presidente da Republica. 

O Congresso ainda não disse qual dos dons ao-rupamentos políticos é o 
que encarna em si os cà.racteres de uma assembYéa. Entretanto, o Senado 
da Republica acceita como boa, para sobre ella tomar conhecimento, a 
representação de um desses agrupamentos políticos. 

O Sn. ANTONIO AzEnEDO. - O Senado podia resolver independente--
mente de re1n~esentação. 

O Sn. l-IERCJuo Luz. -Pergunto a V. Ex. si eu, embaixador do meu 
Estado, estou ou não no exercício de um direito? 

O Sn. ANTO'.\'IO AzEnEno.- Quem o nega? 
O Sn. HERCILIO Luz. - O Sr. Presidente da Repuhlica limitou-se a sub--

metter á consideração do Senado a representação do Sr. Alves Costa, não 
pedindo cousa alguma. 

Mas eu contesto, e V. Ex. no intimo de sua consciencia contestará, que 
o Sr. Alves Costa seja um poder competente para pedir a intervenção d<r 
Governo Federal no Estado do Rio de Janeiro. 

(1) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ARTHUR LEMOS. - Nem precisava pedir. E' isso da competencia e 
·ela iniciativa elo Cong-resso. (H a outros apartes.) 

O SR. HERCILIO Luz . - Tenham paciencia. Eu não sou orador, repito; 
evito sempre vir á tribuna, porque comprehendo que não elevo tomar tempo 
a outros collegas, mais competentes para esclarecerem o juizo desta Casa. 

Mas pergunto ao hOIU'aclo relator si, ele facto, o Sr. Alves Costa tem 
competencia, si nós já o reconhecemos presidente ela Assembléa do Estado 
elo Rio ele Janeiro? Si ainda não, elle é. um individuo como outro qualquer, 
não tem autoridade para vir occupar a nossa attenç:lo, pedindo ao Senado a 
intervenção ele que se trata. 

O SR. A. AZEREDO . -Dá um aparte. 
O Sa. HERClLIO Luz.- V. Ex. me dará licença para fazer outra per-

gunta - si é questão ele r e.l?resentação, pergunto, si eu, Senador da Repu-
blica·, embaixador do meu Estado, si eu trouxer documentada uma repre-
sentação, provando que a fórma federativa não é mantida em meu Estado 
ha muito tempo, V. Ex. della tomará conhecimento? 

O SR. A. AzEREDO . - Claro que sim. V. Ex. o fará por meio de um 
projecto. 

· O SR. HERCILIO Luz. - Mas não individualmente; será com minha 
iniciativa ele Senador. Mas pergmlto si o Senado tomará conhecimento de 
111inha representação e si a mandará á sua Commissão de Constituição? 

O SR. ARTHUR LEMOS.- Naturalmente. 
O SR. HERCILIO Luz. - VV. EExx. não o farão, porque não o podem 

fazer. 
Eis, Sr. Presidente, por que voto contra esse projecto; elle não se baseia 

no bom senso e é, antes , objecto ele um simples capricho... . 
O SR. ALFREDO ELLIS. - Apoiado. 
O SR. 1-IERCILIO Luz. - .. . E eu não costumo acompanhar caprichos. E 

ha outra razão : não quero contribuir, com o meu voto, para estabelecer um 
precedente tão grave, no momento em que vae assumir a Presidencia da 
Repuhlica um poder que se diz forte ; e foi justamente p,ar se querer um 
poder forte, que se o foi procurar . 

Tenho muito medo do poder forte e, quando vejo que um poder assim 
se julga, procuro enfraquecei-o. Por esses motivos é que sendo, como sou, 
intervencionista em termos, voto contra este projecto. 

E' o que tinha a dizer ao Senado . (Muito bem, muito bem.) 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 

O Sr. Alfredo Ellis (p ela ordem). - Sr. Presidente, venho apresentar 
a V. Ex. um requerimento, solicitando da Mesa que consulte á Casa si con-
sente na votação nominal. 

O SR . . RIBEIRO GoNÇALVES.- E' o que eu pretendia requerer. 
O SR. ALFREDO ELLIS. -Trata-se de uma questão de tal gravidade que 

é preciso que cada um dos Srs. Senadores assuma perante o paiz a respon-
sabilidade do seu voto. 

Estou convencido, Sr. Presidente, de que nenhum dos representantes 
da nação se eximirá a esta prova, e é por isso, justamente, que requeiro a 
V. Ex. que consulte o Senado si concede que a votação seja nominal, certo 
de que elle não recusará o meu pedido. (Muito bem.) 

Consultado, o Senado approva m1animemente o requerimento. 

O Sr. Presidente. - Vae proceder-se á chamada para a ·votação 
nominal. 
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Os Srs. que approvarem o projecto responderão - sim - e os que o. 
rejeitarem responderão -não. 

Faz-se a chamada e respondem - sim - os Srs. Senadores Ferreira 
Chaves, Pedro Borges, Candido de Abreu, Silverio Nery, Jonathas Pedrosa, 
Arthur Lemos, José Euzehio, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Ribeiro 
Gonçalves, Pires Ferreira, Domingues -Carneiro, Walfredo Leal, Alvaro 
Machado, Castro Pinto, Gonçalves Ferreira, Gomes Ribeiro, Joaquim Malta, 
Coelho e Campos, Oliveira Valladáo, Severino Vieira, Moniz Freire, João 
Luiz Alves, Lourenço Baptista, Oliveira Figueiredo, Sá Freire, Augusto de 
Vasconcellos, Francisco Glycerio, Braz Ahrantes, B.odr~ues Jardim, Gon-
zaga Jayme, A. Azeredo, Generoso Marques, Alencar u-uimarães, Felippe 
Schmidt, Victorino Monteiro e Pinheiro Machado (37)· 

Respondem- não - os Srs. -senadores José Marcellino, Feliciano Penna, 
Alfredo Ellis e Hercilio Luz (4). 

Approvà.ção 

do projecto em 
2.• discussão. 

O Sr. Presidente. - O projecto foi ,appro-
vado por 37 votos contra quatro. 

O Sr. Alencar Guimarães (pela ordem) 
requer dispensa elo interstício para a sua 3.• dis-
cussão. 

Consultado, o Senado concede a dispensa reque-
rida. 

O Sr. Presidente. - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a 
sessão. 

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO 

O Sr. Bernardino J\llonteiro (r). - Sr. Presidente, hontem não pude 
comparecer á sessão elo Senado, por motivo de molestia em pessoa de minha 

família, pelo que, tratando-se de questão importante, 
3.• discussão julgo de meu dever justificar a minha ausencia de 

hontem, e pensando tel-a justificado com o mot.ivo 
do projecto n. 7. apresentado, aproveito a opportunidade para decla-

rar ao Senado como votaria hontem e como ten-
ciono votar hoje, na questão pendente de sua decisão, por consideral~a da 
mais alta relevancia, essencialmente constitucional, affectanclo muito de 
perto a autonomia dos Estados. · · 

Tenho, Sr. Presidente, no meu Estado, opinião já manifestada sobre a 
materia, e por coherencia e para não fazer excepção, em dia tão solemne; 
penso dever sustentar os meus princípios ; mas, ao mesmo tempo, não tendo 
motivo para fazer opposição ao Governo, nem motivos partidarios que me 
afastem da questão, julgo cumprir o meu · dever, como já disse, justificando 
o meu modo de pensar. 

A Commissão incumbida de se pronunciar sobre o assumpto estudou-o 

(r) Este discurso não foi revisto pelo orador. 



-96-

longamente, e em parecer documentado e 1irmado em numerosas e respeita-
veis citações entende que a dualidade de assembléas no visinho Estado per-
turba a sua ordem política, implanta a anarchia na sua administração, 
trazendo a dualidade de orçamentos, a dill'erente taxação de impostos , sua 
arrecadação revolucionaria, porque o contribuinte ver-se-ha na impossibili-
dade de distinguir a assembléa legitima da assembléa que o não é. 

Entende ainda a Commissão que isto importa em desprestigio do regimen, 
na morte da federação, e, concluindo o seu parecer, offerece ao Senado um 
projecto, no qual reconhece legitima a assembléa presiclida pelo Dr. Alves 
Costa, c ao mesmo tempo autoriza o Governo da União a intervir no Estado 
do Rio . 

Peço permissão aos meus distinctos collegas e amigos, o relator dQ 
parecer e o seu companheiro de Commissão, para fazer sobre o trabalho de 
SS. EEx. algumas ligeiras considerações, destituídas inteiramente de paixão 
e de qualquer sentimento ou interesse partidario, considerações que me 
foram suggeridas pelo estudo e pela leitura dos dispositivos coustitucionaes 
citados pelos nobres Senadores no seu parecer. 

Sr. Presidente, encarando o caso fluminense com imparcialidade, impar-
cialidade que posso ter, porquanto, de um lado, não tenho a honra de 
conhecer o actual presidente do Estado do Rio de Janeiro, do mesmo modo 
que-não tenho a hom·a de conhecer o candidato que, para o partido gover-
nista, está eleito presidente do Estado não conheço tambem os membros da 
assembléa governista que se dizem eleitos ; tenho regulares relações, ou 
melhor, boas relações, com os diversos Deputados federaes , opposicionistas 
ao governo do Estado, não conhecendo sinão de vista os Deputados gover-
nistas ; conheço e tenho intimas relações com um dos Deputados da 
assembléa opposicionista que se diz eleita, já tendo sido apresentado ao 
candidato da opposição que se julga eleito presidente do Estado. 

Não tenho, portanto, suspeição, a não ser a que pode resultar do conhe-
cimento ou relações com essas personalidades. Encarando, pois, o caso 
tluminense com imparcialidade, não vejo, Sr. Presidente, os graves perigos 
de que se arreceia a Commissão em seu parecer ... 

O Sn. VrcTORINO MoNTEmo. - E os 3? Senadores que votaram hontem 
pelo parecer ? 

O Sn. BERNARDINO MoNTEIRO . - ... porque, para mim, a dualidade das 
assembléas fluminenses não constitue um caso que perturbe, como entende 
a Commissão, a administração do Estado, que não tenha remedio e que 
reclame a intervenção do Governo da União. 

Considero o facto um caso de anormalidade política, aliás commum na 
Republica, que delle já nos tem dado diversos exemplos, anormalidade polí-
tica oriunda de luta de partidos que pretendem a posse do governo, anor-
malidade política que encontra dentro do Estado remedio prompto e efficaz . 

Essa dualidade, a meu ver, Sr. Presidente, não traz, como receia a Com-
missão, uma duplicata de orçamento, uma differente taxação de impostos, 
uma arrecadação revolucionaria e outros inconvenientes apontados no 
parecer da honrada Commissão. 

Não, Sr. Presidente; o orçamento verdadeiro só será um, uma só será a 
arrecadação, um só dispositivo les-ai ou melhor, uma só a lei, aquella que 
fôr sanccionada pelo Poder Executivo e executada pelo Poder Judiciario . 

O Sn. RmEIRO GoNÇALVES. - E a que não fôr sanccionada pelo Poder 
Executivo, mas promulgada por uma das assembléas? 

O Sn. BERNARDINO Mo:-~TEIRO. - Para a que não fôr sanccionada pelo 
Executivo, e o fôr por uma das Camaras, VV. EEx. teem perfeitamente o 
seu remedio ou o seu gTande obstaculo deante do Poder Judiciario. 
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O SR. SÁ FREIRE. -Nunca o Poder Judiciario foi poder politico. 
O SR. BERNARDINO MoNTEIRO. - O Poder Executivo teria que applicar 

todas as leis legaes, assim como não poderia applicar uma lei que o Poder 
Judiciario considerasse illegal. · 

O SR. UimANO SANTOS.- V. Ex. entrega então uma questão politica ao 
Poder Judiciario ? Isso é contra os princípios do regimen. 

O SR. BERNARDINO MoNTEIRO. - Estou por emquanto discutindo a 
questão sob o ponto de vista das leis emanadas de uma ou outra. 

O SR. SÁ FREIRE. -V. Ex. dá como juiz no caso primeiro o governador 
do Estado, depois o Poder Judiciario. 

O SR. BERNARDINO MoNTEiao. - V. Ex. está indo além do ponto a que 
eu quero chegar. Eu digo que uma lei emanada do Poder Legislativo, sanc-
cionada pelo Executivo e applicada pelo Poder Judiciario, é uma verda-
deira lei. 

VozEs.- Oh!! 
O SR. BERNARDINO MoNTEIRO. - Estou conhecendo agora novos prin-

cípios. 
O Sr. A. AzEREno. -A theoria de V. Ex, é a mesma do honrado Senador 

pela Bahia. A assembléa que está em relações com o g·ovrrnador é a legitima. 
O SR. BERNARDINO MoNTEIRO . -Si estou em erro VV. EEx. me farão a 

graça de instruir com suàs luzes , tirando-me as duvidas, para que eu não dê 
neste caso um voto injusto . A lei de uma das assembléas que reunir os requi-
sitos essenciaes de lei obrigatoria, isto é, a lei que é emanada do Poder 
Legislativo, sanccionada pelo Poder Executivo, o existente, e applicada pelo 
actual Poder Executivo, isto é, pelo Poder Executivo exist~nte na occasião, 
e si a assembléa ... 

O SR. SEVERINO VmmA. - Mas desde que o Poder Executivo é que faz 
a assembléa ... 

O SR. BERNARDINO MoNTEIRO. - Eu não [discuto os factos, discuto os 
principias. · 

. o SR. s,;._ FREmE. -Mas este é ponto em discussão. 
O SR. BERNARDINo MoNTEIRo.- Espero as luzes ele V. Ex. 
O SR. SÁ FREIRE. - Estou mostrando a fraqueza ele sua argumentação. 
O SR. BERNARDINo MoNTEIRO. - E eu espero que a arg·umentação robusta 

de V. Ex. me demova da opinião que estou sustentando. . 
Sr. Presidente, a lei emanada de uma das assembléas que conseguir a 

sancção do Poder Executivo e a applicação do Poder Judiciario ... 
O SR. SEVERINO VIEIRA. -V. Ex. assim vae mal. 
O Sn. CASTRO PINTO.- Estou estranhando os apartes de VV. EEx., que 

são juristas. A hypothese pócle se verificar. 
O SR. SÁ FREIRE. - Ninguem contesta. 
O SR. CASTRO PINTo. -No caso concreto, por exemplo, quando o contri-

buinte recorre ao Poder Judiciario para não pagar os impostos. 
O S1l. SÁ FREIRE. - Exactamente para evitar isso é que o Congresso 

intervem. -
O SR. CASTRO PINTO. -O que eu estou estranhando são os argumentos 

de VV. EEx. 
O Su. UnnAJ.vo SANTOS. - O que eu digo é que é contrario ao nosso 

regimen incumbir ao Poder Jucliciario resolver questões politicas. 
O SR. BERNARDINo MoNTEIRO . - Sr. Presidente, meus honrados co_llegas, 
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com ns seus apartes, conduzem a questão para o terreno politico, quando eu 
a encaro ·perante os p1·incipios. · 

O SR. AmimR LEllfOS. - Principios peliticos. 
O SR. BERNARDINO MoNTEIRO. - Como repvesentante da Nação, não 

venho decidir um caso de accôrdo com a politica, venho decidil-o de accôrdo 
com os principias constitucionaes. 

O SR. ARTHUR LEMOS . -De accôrdo com os principias politicos. 
O SR. BER.t'IARDINO MONTEIRO. - De accôrdo com os principias consa-

grados na Constituição de 24 de Fevereiro. 
O SR. ARTHun LEMOS. - Principias de alta politica; é isto mesmo. 
O SR. SEVERINO VIEIRA. - A Constituição é o nosso estatuto politico. 
O SR. BER.t'IARDINO MoNTEIRO. - Uma lei que conseguir os requisitos da 

sancção e da applicação judiciaria, r epito, é uma lei verdadeira; todas as 
mais, oriundas de uma ou outra assemlJléa, serão leis que cahirão no olvido, 
desapparet:erão, com a verdade que as houver dictado . 

O SR. CASTRO PINTO. - E si o poder que as legislar fôr incompetente, 
de qwe serve a sancção? A lei não tem o seu momento escripto na sancçãe. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA. -Conforme a theoria. de V. Ex., já devemos 
contar com· o seu voto, na questão do Districto Federal, de que o Conselho 
não póde existir sem a sancção do Prefeito. 

O Sn. BERNARDINO MoNTEmo. - Corno dizia, Sr. Presidente, a essencia 
do regimen está na harmonia dos tres poderes. Dada esta harmonia, com a 
necessaria independencia, a lei que dahi sahir é a verdadeira lei. Só é lei a 
emanada do Poder Legislativo, sancionada pelo Poder Executivo applicada 
pelo Poder Judiciario. 

O SR. CASTRO PINTO. - V. Ex. está lalJorando em uma ficção de prin-
cipias. Si o que se discute é a legithnidade das assembléas. 

O SR. BER.t'IARDINO MoNTEIRO. - No caso de Sergipe, o Supremo Tri-
bunal , quando o Presidente Itajahy r equereu habeas-corpus, declarou que a 
assembléa legitima era aquella que reunia a harmoni·a de dous poderes . 

O SR. CASTRO PINTO. -Neste caso basta a mancornmunação de dous 
poderes para constituir a legalidade. 

O SR. BERNARDINO MoNTEmo.- Sr. Presidente, a anorn1alidade grande 
é a que o Senado se arrisca a creru·, reconhecendo legitima uma determinada 
assembléa; não sendo elle poder verificador de eleições estadoaes, não as 
tendo apurado, não oonhecendo o seu processo , não sabendo qual das duas 
assemhléas recebeu a maioria dos sufl'ragios do eleitorado, emfim, não pos-
suindo um criterio seguro para julgar da legitimidade de qualquer das duas 
assembléas, o Senado não póde se prommciar sobre nenhuma deflas, sem 
o perigo de reconhecer legitima, de preferencia, a não eleita e dar dest'arte 
ao Estado, como poder legislativo, uma assembléa cujos actos não serão 
sanccionados pelo Executivo e nem applicados pelo Judiciario . 

O SR. CASTRO PINTO.- Lei do arçamento applicada pelo Judiciario? 
O Sn. BERNARDINO MoNTEIRO. -Refiro-me a toda e qualquer lei. Discu-

timos a desordem, a desorganização geral q:ue possa adv1r. 
O Senado, ·procedendo desse modo, v1rá cavar a desharmonia entre os 

tres poderes de Estado, quando, pela essencia do regimen, deve haver entre 
elles a mais perfeita harmonia alliada á maior independencia. 

O Senado será, neste caso, o causador da anarchia ad!ninistrativa; o 
Senado, pensando prestar relevantes serviços á Republica, julgando manter 
a fórma republicana federativa, virá facilitar a perturbação mais directa e 
mais profunda. 
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Sr. Presidente, si fôr acceito pelo Congresso o parecer da Commissão, 
nos te;rmos em que está redigido, estará, ipso facto, reconhecida toda a 
assemBléa opposicionista, o que importa proclamar que nenhum dos 
candidatos governistas foi eleito. 

Ora, chegar·se, Sr. Presidente, a tal resultado é negar factos que os 
proprios opposicionistas aclmittem, pois que, quando requereram ao Supre-
mo Tribunal a medida de habeas-corpus, por occasião da reunião de assem-
bléa, só o fizeram em favor de 28 companheiros, reconhecendo, portanto, 
os r; restantes .. 

O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Que tinham diploma. 
O Sn. BElli~ARDii\"O MoNTEmo.- ... como elles diplomados pela mesma 

junta, na mesma occasião, e portanto eleitos. 
O Sn . .ÜLIYEIRA FIGUEIREDO. - Não é uma conclusão. Isto competia 

depois ao poder verificador. 
O Sn. BERNARDINO MoNTEIRO. - Nos termos em que está redigido o pa-

recer, Sr. Presidente, eu não o posso acceitar, porque elle me obrigaria a 
negar factos que estão no domínio publico. 

Com effeito, de ha muito vem o paiz assistindo e acompanhando a luta 
entre os dons partidos políticos, igualmente fortes, existentes no Rio 
de Janeiro, querendo um delles conquistar o poder e o outro nelle se 
manter. 

Para isso teem os dons partidos lançado mão de todos os meios ao seu 
alcance, já recorrendo ás eleições federaes, já se encontrando nos pleitos 
municipaes, batendo·se nas eleições estadoaes, pela forma conhecida, e nas 
eleições presidenciaes, e em todos elles, desde a conquista do voto até ao 
reconhecimento de poderes, a luta foi a mais renhida. 

Nas eleições federaes, vimos sahir vencedores, embora com ~equena 
differença, os governistas, conquistando nove a dez logares na Camara, 
tendo os opposicionistas conseguido sete a oito. · 

Nas eleições municipaes foram igualmente ~encedores os governistas, 
conforme as decisões do Tribunal da Relação do Estado, em recursos 
interpostos por ambos-os partidos. 

O Sn. A. AzEUEDO. - A maioria das ~camaras municipaes pertence á 
opposição do Estado . 

O Sn. SÃ FREmE. - Dous terços. 
UM SR. SENADOR. - 28 contra I8. 
o SR. VICTORINO MONTEmo. - 28 é maioria de r8. 
O Sn. BERNARDINO MoNTEIRO. -Li então mal os jornaes; mas as ulti-

mas noticias, de quatro ou cinco dias ... 
O Sn. VICTORINO MoNTEIRO. -Está até na mensagem presidencial. 
O Sn. BERNARDINO MoNTEmo.- Eu não me refiro á actualidade, mas 

sim ao reconhecimento, á victoria nas eleições; os dons partidos recorreram 
ao Tribunal de Relação ; disputaram as eleições nas urnas ; no reconheci-
mento, foram á Relação e ahi um outro partido interpoz um certo numero de 
recursos e a Relação decidiu dando 28 camaras municipaes ao governo 
e 18 á opposição; foi, portanto, o partido governista o vencedor nas eleições 
municipaes. 

O SR. 0LIVEmA FIGUEmEDO.- V. Ex. não está certo. 28 camaras 
municipaes foram a favor do partido que se oppõe ao actual presidente do 
Estado. 

O Sn. BERNARDINO MoNTEIRO. - Eu garanto a V. Ex., com respeito a 
sua opinião, que li todas as informações. Por occasião da decisão do Tri-
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bunal da H.elação. 28 camaras municipaes foram apuradas como sendo do 
g·overno . . 

O SR. SEVERu'i'O VIEIRA. - Lettra de fórma! ... 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -Dá um aparte. 
O SR. BERNARDINO MoNTEIRO . - E duas por metade. Informo ainda 

. a V. Ex. que duas camaras não estavam decididas, uma de Magé ou de 
Sauta Maria Magdalena, outra de Angra dos Reis, sendo uma auullada e 
outra considerada em duplicata. Uma terceira decidiu-se ha poucos dias por 
um dos partidos . 

Discuto, Sr. Presidente, a questão pelo que houve perante o Tribunal 
da H.elação ; ahi, ou fosse maioria, ou fosse minoria, ambos os partidos 
tiveram resultados. Na eleição para assembléa, realizada conjuntamente com 
as eleições municipaes, o resultado eleve ter sido um só ; sahiram ambas das 
mesmas urnas, constam das mesmas actas, foram feitas pelos mesmos elei-
tores, no mesmo dia, nos mesmos edificios. A victoria da eleição pre-
sidencial deve, pois, ter sido do partido que a teve nas eleições muni-
cipaes. 

O Sn. SEVERINO VIEIRA.- Tempora mutantur. 
O SR. BERNARDINO MoNTEIRO. - A eleição foi 'conjunta. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - V. Ex. está contando com as duplicatas 

do governo do Estado, porque as camaras que applaudiram a eleição do 
Dr. Oliveira Botelho sã 29. . 

O SR. BERNARDIN'O MoNTEIRO. -Não tenho paixão nem interesse no 
assumpto : exponho ele accõrdo com o que li e a imprensa informou; si estou 
errado, receberei explicações opportunamente. 

Assim sendo, quer nas eleições para deputados estadoaes, quer para 
intendentes, a victoria deve ter sido do partido que a teve nas eleições 
municipaes. 

O SR. OLivEIRA FIGuEIREDO. - Com actas falsas, é certo. 
O SR. SEVERINO VIEIRA. - V. Ex. não é logico. · 
O Sn. BERNARDINO MoNTEIRO. - V. Ex. ha pouco concordou que as 

juntas diplomaram igualmente. . · 
O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - Duas camaras sÓ. 
O Sn. BERNARDINO MoNTEIRo . -Deste modo, Sr. Presidente, como 

adrnittir-se com o parecer que dons partidos fortes, que ha perto ·de tres 
annos luttam titanicamente, em uma eleição conjunta, um delles seja o 
unico vencedor, não tendo o outro, justamente o do governo, com todos os 
recursos e vantagens officiaes, apezar de ser uma eleição conjunta, conse-
guido fazer um só candidato ? 

O Sn. SEVERINO VIEIRA. - Os argumentos de V. Ex. são mais ·ou menos 
reversíveis. 
. O SR. BERNARDINO MoNTEIRO. - Não tenho sympathias por este ou 
aquelle partido, não encaro o partido que soffre ... 

O Sn. OLIVEIRA FIGUEIREDO. - V. Ex. está encarando tudo a favor do 
governo elo Estado . 

O Sn. BERNARDINO MoNTEmo.- Estou de accõrdo com os meus prin-
cípios e na defesa delles não me preoccupo com o ficar elo lado deste ou 
daquelle . 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - ·os princípios de V. Ex. são muito falliveis. 
O Sn. BERNARDINO MoNTEIRO.- A conlusão do parecer, mandando 

reconhecer um só grupo de candidatos .. . 
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O SR. VIcTORINO MoNTEIRO. - Não reconhece um grupo de candidatos , 
reconhece os diplomas . 

O SR. BERl'<'ARDINO MoNTEIRO. - ... não me parece justa e eu não posso 
acceital-a, por julgai-a attentatoria da autonomia dos Estados . · 

Sr. P1'esidente, pouco mais direi, além do que o Senado já ouviu. 
As considerações que acabei de fazer conduzem-me a conclusões que de 

bom grado acceito, sem o intuito de fazer opposição ao governo ou a quem 
quer que seja, mas por amor e respeito aos principias repulJlicanos consa-
grados na Carta de 24 de fevereiro, conclusões que acceito sem tomar com-
promissos partidarios que, por ventura, existam. 

· A dualidade de assembléas fluminenses não destrôe o regimen republi-
cano, não anarchiza, como se disse, a administração no Estado, não altera a 
fôrma federativa. Ella encontra o seu remedio dentro do proprio Estado, 
dispensando alheia intervenção. Conseguintemente, não é esse o caso, 
que nos termos do art. 6. 0 , § 2 . 0 da Constituição, autoriza a intervenção 
federal. 

E não sendo caso de intervenção, não pôde o Senado entrar na aprecia-
ção da questão, que escapa á sua competencia, nem pôde tomar conheci-
mento da eleição estadual, môrmente não se1;1do poder virificador nem apu-
rador dessa eleição. · 

Assim, pois, não pôde o Senado decidir qual das assemhléas é a legal. 
O SR. CASTRO PINTO. - Ha outro criterio para se-julgar o caso e o modo 

mais ou menos legal como uma ou outra se constituiu. 
O SR. BERNARDINO MoNTEIRo.- Eu admittindo o art. 6.0 §, 2. 0 , pela forma 

por que o admitto, entendo que o Senado, no caso, não poderá dizer 
qual a assembléa legitima sem entrar no exame das eleições, o que escapa á 
sua competencia. 

Conseguintemente, assim pensando, entendo que o Congresso não pôde 
decidir sobre qual a assembléa legal. 

O SR. ARTHUR LEMos. -E o Poder Judiciario não conhece da especie 
sem entrar no conhecimento da eleição ? 

O SR. BERNARIJINO MoNTEIRO. -No meu entender, o Senado, assim pro-
cedendo, exorbita das suas attribuições, porque vae conhecer de materia que 
escapa á sua alçada. 

O SR. CASTRO PINTO. - Pode-se r econhecer a legalidade de uma das 
assembléas, sem entrar no exame das eleições respectivas. 

O SR. BERNARDINO MoNTEmo.- Noto, Sr. Presidente, que a questão de 
que me occupo irrita aos meus collegas. 

VozEs. -Não apoiado. 
O SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO. -Estamos ouvindo V. Ex. com a maxima 

attenção. 
O SR. SEVERINO VIEIRA.- E com as provas de consideração que V. Ex. 

mereee. _ 
O SR. BERNARDINO MoNTEIRO. - Tenho dito já o bastante, Sr. Presi-

dente, para justificar o meu voto; já tenho apresentado razões bastantes, 
boas ou más, verdadeiras ou falsas, que justificam a minha attitude na 
presente questão, pelo que, me julgo dispensado de proseguir ; e, con-
cluindo, declaro que o meu voto nesta questão, de accôrdo com as premissas 
que estabeleci. . . 

O SR. CASTRO PINTO. - E com os precedentes muito honrosos' de V. Ex. 
O SR. BEHNARDINO MoNTEIRo . - ... é que o Senado não deve entrar no 

conhecimento do caso, devendo negar a intervenção pedida no parecer. 
Este é o meu voto. · 
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O Sr. João Luiz Alves (moPimento de attenção).-Sr. Presidente, era 
.. minha intenção justificar o voto que dei h ontem em,favor do projecto ora 
em discussão ; justificai-o, porque, com as responsabilidades que, por mais 
de uma vez, tenho tido, apezar de minha. incompetencia (não apoiadbs)"na 
interpretação dos textos da nossa Constituição, quer na Camara, quer no 
Senado, não me era licito deixar de accentuar o ponto de vista em que me 
colloquei no caso do Estado do Rio. · 

A necessidade desta explicação avultava, tanto mais quanto alguns 
órgãos da imprensa se julgaram autorizados a declarar que eu me manifes-
tara contrario a qualquer intervenção no Estado do Rio, parecendo assim 
que eu havia modificado a minha opinião, votando, como votei, a favor do 
projecto de intervenção. 

_Tal e_xplicação mais necessaria se torna agora, deante da homhridade 
da attitude assumida, com louvavel ·coherencia, neste debate, pelo meu 
prezado amigo e collega de representação, o honrado Senador Bernardino 
Monteiro, a quem ri1e prendem a mais leal solidariedade política e os mais 
indestructiveis laços de a:ll'eição pessoal. 

Para explicar a minha attitude favoravel ao projecto de intervenção, 
hem é de ver, Sr. Presidente, que não respondo ás informações menos 
exactas que a publico julgou-se autorizada a trazer uma parte da nossa 
imprensa. Basta-me, apenas, assegurar, com o testemunho dos mais emi-
nentes homens políticos com assento nesta Casa, que me declarei contrario 
á intervenção directa do Sr. Presidente da Repuhlica ... 

O SR. PINHEIRO MACHADO. -Apoiado. 
O SR. JoÃo Lmz ALvEs. - ... afirmando que, si elle a resolvesse rom-

peria .eu em franca opposição ao seu acto e accrescentando que seria favo-
ravel á intervenção pelo Poder Legislativo. 

O SR. PINHEIRO MACHADO. - E' a verdade. 
O SR. JoÃo Luiz ALVES. - Certo é, Sr. Presidente, que a imprensa 

política está no direito de, defendendo as causas que lhe pareçam melhores, 
procurar diminuir o valor moral dos homens políticos que se mostrem 
infensos ás causas por ella esposadas. 

Não-serei eu quem lhe vá ás mãos ou a censura por isso, apezar de me 
lembrar de que aqui, neste recinto, em memoravel discurso, o eminente 
Senador Ruy Barh'osa teve occasião de dizer : 

" Todos' sabemos como se acha desacreditada entre nós a im-
prensa política, o que valem os seus elogios e as suas censuras. 
Ella se julga assás forte para aviltar os homens mais nobres e para 
ennohrecer os mais vis. Temos visto a facilidade com que se 
desce das estrellas á lama... " 

Bem é de ver ainda, Sr. Presidente, que não vou responder aos argu-
mentos ha pouco adduzidos pelo meu nobre amigo e collega de representa-
ção, cujo modo de pensar, hoje aqui expendido, não é mais do que o desen-
volvimento de sua opinião exposta no Congresso do Estado do Espírito 
Santo em occasião que lhe parece identica a esta. (Apoiados.) 

Venho, sim, como constitucionalista obscuro (não apoiados) e corno 
representante da nação, expor as razões do meu voto; meditado e cons-
ciente. 

Sr. Presidente, negar em principio a intervenção da União nos negocios 
pecnliares aos Estados é desconhecer o art. 6. 0 da Constituição Federal, e 
negar a possibilidade da existencia da .Federação Brazileira. 

Em principio, portanto, a interpenção é uma necessidade política reco-
nhecida pelo citado art. 6. 0 , em hem da propria autonomia dos Estados e 
da existencia da União. 
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. No ·caso occurrente, Sr. -Pr•esidente, ist0 é, no caS·0 de dualidade de 
assemhléas leg·ü~lativas estadoaes, sempre sustentei que competia a hiter.:. 
venção ao Poder Legislativo, med-iante uma lei, a ll1rmando faliecer ao Exe-
cutivo competencia para derimir, ex-proprio Marte, uma questão tão intima-
mente presa á autonomia dos Estados . 

Sou dos que defendem, com o maximo e intransigente esforço, as liber-
dades politicas outorgadas aos Estad·os pela ~onstituição de 24 de fevereiro, 
mas o meu modo de pensar a respeito da materia é o que expendi, quando, 
na Camara, defendi o parecer, de que fui obscuro relator, sobre o recente 
caso de Matto-Grosso. Dizia eu, eatã:o Sr. Presidente: 

" Cioso 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 da possibilidade daintervenção do poder 
central na vida inLima dos Estados. » 

Dest'arte, claro é que só comprehendo a autonomia dos Estados. dentro 
dos limites da Constituição Federal - : é a autonomia constitucional, não a 
autonomia anarchica e dissolvente da Federação . (Apoiados.) 

Autonomia dentro da Constituição, por que?! 
Porque, Sr. Presidente, como tenho dito centenares de vezes, sou., nas 

condições actuaes do meu paiz por emquanto, si quizerem, mas ainda por 
um longo período de annos, contrario a revisão da Constituição Feder•a:l. 

Anti-revisionista como sou, preciso era que , dentro dos principias colllS-
titucionaes eu encontrasse remedio para os males politicos que, como o que 
se debate, possam affligir a União ou os Estados. 

Si, no meu 'll.odo de ver, eu não encontrasse tal remedio, então sim, é que 
deveria ser reoisionista . 

Já, sobre o mencionado caso de Matto-Gross, dizia eu: 
" Tendo encontrado, dentro do regimen constitucional a solução 

perfeita para o caso em debate, eu disse que sentia a minlD.a alma 
de republicano satisfeita, p ela silnples e peremptoria razão de que uâo 
sou reois ionista. 

Penso que a Constituição de 24 de fevereiro, nas coadições 
actuaes elo meu paiz, satisfaz plena e amplamente ás asph·ações de 
liberdade dos cidadãos (apo iados), ás aspirações ele autonomia dos 
Estados e ás n ecessidades de segurança e progresso da Hepublica. , 

Nestas condições, deante.da hypothese s'l!ljeita ao meR voto - eu tinha 
ue indagar, como preliminar, si n ella se verilicava uma violação da fórma 
republicana federativa . 

Aflit·mada a violação, deveria indagar qual o poder competente para 
reintegrar aquel:la fórma republicana. 

O Sn. P11n:mmo MACHADO. - Perfeitamente, V. Ex. está estabelecendo 
a questão nos seus termos precisos. 

O Sn. Jo.lo Lurz ALvEs.- Agradeço o aparte valioso de V. Ex. 
Resolvida a questão ele competencia, cumpria-me indagar como deveria 

intervk o poder julgado competente. 
São estas, exclusivamente es tas, as prejudiciaes do debate. (Pausa.) 
Ha violação da fórma republicana federativa no Estado do Rio, deante 

da dualidade de assembléas legislativas? 
Respondo pela affirmativa, invocando a opinião do dou..to commentador 

da nossa Constituição. 
Ensina Joio BARBALHO : 
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" A falta ou cessação de g-overno em um Estado, a dualidade de 
g-overnadores ou de Congressos constituem uma · ~erdadeira suspen~ 
são, violação ou depravação da fórma republicauà. 

E' caso, pois, de intervenção federal e comprehende-se no 
art. 6. 0 • §2. 0 daConstituição. " 

Em soccorro da mesma affirmativa, lembro ao Senado as palavras do 
meu saudosissin1o patrício, jurista dos rp.ais acatados, constitucionalista 
respeitado, não só no nosso meio forense , como na Camara dos Deputados, 
o integro ex-Deputado por Minas, de imperecivelmemoria, o Sr. Dr. Este-
vão Lobo. 

Em luminoso parecer, public;:tdo no Jornal do Commercio, de r4 de 
ag-osto de rgo5, dizia elle · 

" Onde ha poder em duplicata não ha poder; não ha nem leve 
simulação de fórma republicana. Este regimen implica uma só auto-
ridade constituída; exclue necessariamente a dualidade. " 

Este conceito elle o amparava com a autoridade dos melhores trata-
distas, como HAnE, voN HoLsT, BLACKE, etc . 

Este conceito, que julgo irrecusavel, me permitte dizer que está violada, 
no Estado do Rio, a fórma republicana, e que é o caso de intervenção nos 
termos do art. 6. 0 , § 2. 0 da Constituição Federal. 

Qual é, porém , o poder competente para decidir da intervenção? 
. ~ohere~te com o que ~ustentei no pare~er que form~lei .sobre a Consti-

tmçao do Rw Graude do Sul, affirmo qüe e o Poder Legtslat1vo. 
Posso apadrinhar-me com JoÃo BAHBALHo, que diz: 

. ' 

· " Pela natureza essencialmente política dos casos que se possam 
comprehender no§ 2. 0 do art. 6. 0 a competencia para a intervenção é . 
incontestavelmente do Poder LegislatiCJo. " 

Com essa opinião concordava, entre nós, o conselheiro Barradas. 
Della são os commentadores americanos, dos quaes po!iso, de momento, 

citar PAsCHALL e ALF. Gounn, e os commentadores arg-entinos como VA-
RELLA e JoAQUIM GoNzALEz. · 

Entre os arg-entinos, peço licença para citar PERFECTO AnAYA (Comm. a 
la Const. de la Nacion Arg., IgoS). •· 

Diz elle: 
" O Governo Federal intervem, diz a Constituiç~'io A1;rentina . 

Porém, o que deve entender- se por Governo Federal? l_,luem é 
esse poder interventor? Que ramos o compõem? São os tres altos 
poderes puhlicos -Executivo, Legislativo o Judiciario? · 

... A commissão de exame da Convenção de Buenos Ayres, re-
digindo este artigo, limitou-se a distinguir genericamente em que ca-
sos se deve exercer o DIREITO de intervenção e em quaes está o go-
verno geral NO DEVER de intervir, a requisição das províncias; e , 
ainda que as Constituições de r853 e 186o não tenham sido de todo 
expressivas, as difficuldades não são tão sérias como poderia pare-
cer. O Governo Federal, como poder interventor, é constituído pelos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, sendo que cada um 
intervem por differente modo ... Em tal conceito jámais se entendeu 
que o poder de intervenção era uma faculdade privativa e exclusiva 
de um dos departamentos do Governo e, nesse sentido, a pratica 
consentida entre nós foi a de deixar proceder discricionariamente 
o Executivo no intervallo das sessões legislativas e a de concorre-
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rem os dons poderes (Executivo e Legislativo) um dictando a lei e 
outro executançl.o-a, quando a intervenção se tornou necessaria no 
período daquellas sessões. " 

Náo acceito a distincção (apoiados), que tambem não é acceita por JoA-
QUIM GoNZALEZ - quanto á competencia conforme esteja ou não funccio-
nando o Congresso, mas invoco o commentador por isso mesmo que, na oc-
currencia, é insuspeito. . 

Para mim, o caso do §2. 0 do art. 6.0 é de. exclusiva competencia doPo-
der Legislativo . · 

Outras podem existir, mas só conheço uma opinião que declina do Con- . 
gresso para o Judiciario, a competencia para intervir na especie. E ' a do 
commentador Aristides Milton. · 

Não me detenho em refutar os seus argumentos, porque, apezar de sua 
fascinação á primeira vista, esbarram neste postulado do nosso direito pu-
blico- o Poder Judiciario não póde decidir de questões puramente políticas 
sinão decidir, em especie, da garantia de direitos individuaes. (Apoiados.) 

Não desejo, Sr. Presidente, ser fastidioso, não quero fatigar a benevola 
attenção do Senado .. . 

VozEs.- Não apoiado: estiunos ouvindo o orador com prazer. 
O SR. JoÃo Lurz ALvEs. - Por gentileza, que agradeço. 
Não quero, Sr. Presidente, citar mais autores, mesmo porque penso, 

como Barraquero, que neste assumpto cada qual póde trazer um mundo de 
citações, que concluem por confundir, porque o pro e o contra estão apoia-
dos por um regimento dellas. 

Para meu voto, consciente e meditado tenho como certo : r. o, que a dua-
lidade de assembléas legislativas implica uma violação da fórma republi-
cana; 2. o, que para corrigir essa violação o poder competente é o legisla-
tivo. 

Como intervem este poder? 
Por uma lei, cuja obrigatoriedade se impõe aos outros poderes - ela 

União e elo Estado - e a todos os cidadãos. 
O Poder Legislativo só se manifesta pela lei. Tenho necessidade de clizel-

o, porque nos casos ele Matto Grosso e ele Sergipe, de que fLú relator, não 
propuz projecto de lei. . 

E não o propuz, nos respectivos pareceres, approvados pela Camara, 
tendo o Senado sanccionaclo a mesma doutrina, porque naquelles casos a 
competencia para intervir era elo PoclerExecutivo,nos .termos do art. 6. 0 ,§3.<> 
da Constituição e independia de acto legislativo . 

Deante elo que venho dizendo, não é necessario accrescentar que julgo 
desnecessaria, mais do que isso - inconveniente, a regulamentação, por ou-
tros pedida, elo art. 6. 0 do nosso estatuto fundamental. 

Tal regulamentação é praticamente impossiv~l por não ~av.er casuisti~a 
capaz de abranger todas as hypotheses que a variedade de mc1clentes poh-
ticos póde fazer surgir, tornando-se assim a regulamentação arma perigosa 
ele arbítrio contra a autonomia dos Estados. 

Independentemente ele regulamentação, o Congresso Nacional póde exa-
minar cada caso concreto, sujeito á sua decisão, velando em cada um pela 
autonomia dos Estados e pela Estabilidade da fórma republicana federativa . 
(Apoiados) 

Estabelecidos, pois, os princípios fundamentaes elo nosso direito pu-
blico para o caso occurrente, só me resta applical-os. 

Ha no Estado do Rio uma duplicata ele assembléas legislativas ? ' 
H a. E' um facto constatado pela notoriedade publica e confirmado . pela 

Mensagem do honrado Presidente ela Republica. ' 
Dizer, como se pretendeu, que não ha tal dualidade, porque uma dessas 
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assembléas se c01·responde com o Poder ExecutivG do Estado, está por elle 
reconhecida, e porque o Poder Executivo tambem se i.nco~·pora ao Lc;igisla-
tivo pela sancção ou veto das leis - é invocar um argmnento que, por pro-
var, demais, nada prova. 

· De facto, em primeiro Jogar casos ba- e muitos - em que os actos do 
Legislativo independem de sancção do Executivo. 

Em segundo logar, a rejeição do veto torna lei o acto do Poder Legisla-
ti~. . 

Demais, dizer que a faculdade do Peta conferida _ao Executivo incor-
pora-se ao Legislativo e supprime a _dualidade, é afürmar tambem que o 
referendum incorpora todo o povo no Poder Legis lativo. 

A faculdade do veto, méra classificação de competencias, é dada ao Exe-
cutivo, como Executivo, para assegurar a harmonia entre elle e o Leg·isla-
tivo : nada mais. 

Prova, finalmente, demais o argumento,· Sr. Presidente, porque, em vir-
tude delle, o arbitro unico, sob erano e definitivo da legitimidade do Poder 
Legislativo estadoal seria o presidente do Estado (apoiados), de vez que o 
presidente derrotado nas eleições da Assembléa poderá sempre arranjar uma 
duplicata, com a minoria derrotada, reconbecel-a, corresponder-se com ella, 
etc. (Muito bem. ) 

I-Ia, pois, dualidade de assembléas no Estado do Rio. 
E' preciso resolver essa situação violadora da fórma republicana: o Con-

gresso não tem só o direito, tem o dever ele J-azel-o . 
Como? No caso concreto, e eu qnero accentuar bem que é em um caso 

concreto qne eston votando a intervenção; no caso suj eito a exame ha um 
meio facil, claro, preciso para um criterioso pronunciamento elo Congresso 
Nacional, é verificar qual a assembléa que, em virtude de sua lei interna, o 
regimento, se constituiu, se r euniu legalmente, legitimamente. 

Fallece ao Congresso Nacional - é meu modo de vêr - competencia 
para examinar as eleições de cada um dos cidadãos que se dizem deputados 
eleitos em uma ·e outra assembléa, para o fim de validar umas, am1ullar ou-
tras, reconhecer este ou aquelle : o reconhecimento de poderes, o estudo elas 
eleições é de competencia exclusiva da assembléa que tenha sido legitima-
mente constitllida. (Apoiados.) 

Dar tal competencia ao Congresso Nacional é que seria matar a auto-
nomia estadoal. 

O Congresso Nacional não indaga de quem foi eleito, mas ele ·quem, em 
face da lei local, se constituiu legitimamente em assembléa legislativa -
para os effeitos de r econhecimento de poderes e subsequentes. 

Verificando de que lado está a legitimidade org-anica, por esse se pro-
nuncia, com o exclusivo fim de fazer cessar a dualidade, isto é, ele reintegrar 
a fórma republicana por ella violada. 

Para chegar a esse resultado, no caso concreto, o Congresso encontra 
o preceito do regimento interno da Assembléa Legislativa do Estado do Rie, 
em virtude do qual o presidente leg-itimo da nova assemhléa é o presidente 
da anterior, deste que tenha sido eleito, embora contestado. 

E' claro que a expressão " eleito , equivale a diplomado, nesse caso, 
porque só se expede diploma ao que reune maioria de votos e porque só 
depois de reconhecido é que o candidato se póde dizer eleito, send0 cert0 que 
o reconhecimento é posterior á installação da assembléa em sessões prepa-
ratorias. 

Pergunto agora : qual a assembléa que se installou legitimamente ? 
Respondo : aq.uella (;{Ue se installou sob uma presidencia legitimaJ, por-

que foi precisamente para impedir as duplicatas que a Assemhléa do- B:io, 
como a do Espírito Santo, seguindo o exemplo da Camara dos. De]!>utados 
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federaes, adoptou o alvitre de fazer presidjr á nova assemhléa o presidente 
da anterior, uma vez cU.plomado. 

Estava o Dr. Alves Costa diplomado? 
Diploma é a • cópia da acta da apuração assignada pela maioria da Junta 

apuradora, dil-o a lei eleitoral do Estado do Rio (art. 134), repetindo o texto 
da lei Rosa e Silva. 

Não vem, pois, ao caso discutir· a quem competia presidir á Junta apu-
radora ; onde estiver a maioria della, está a junta legitima. O contrario con-
duziria a evidentes absurdos . . . . 

Não é uma questão de theoria a resolver, é uma questão eminentemi:mte 
pratica. 

A Junta apuradora compunha-se de 10 membros. Destes, sete compare-
ceram no logar e tempo competentes e expediram diploma ao Dr. Alves 
Costa. Os outros tres não compareceram, mas, si comparecessem, o resul-
tado final seria o mesmo, porque a maioria (7 contra 3) expediria do mesmo 

- modo diploma ao Dr. Alves Costa. 
. Logo, este está legitimamente diplomado, pois o seu diploma estd assi-

gnado p ela maioria dos membros natos da Junta apuradora. 
Diplomado, presumptivamente eleito para os efl'eitos das sessões prepa-

ratorias da Assemhléa, só a elle cabia a sua presidencia e só sob tal. presi-
dencia podia se reunir legitimamente a Assemhléa. 

E' isso que o Congresso Nacional vae decidir; é nesse sentido o meu 
voto. 

A assemhléa legit-ima, excludente de duplicatas, é, pelo regimento res-
pectivo, a presidida pelo Sr. Alves Costa. Proclamai-o é respeitar a autono-
mia do Poder Legislativo do Estado do Rio. (Apoiados.) 

No reconhecimento de poderes de seus membros procedeu hem ou mal 
tal assembléa ? 

Eshulhou direites, não reconhecendo a quem estava eleito? Reconheceu 
a quem não esta v a eleito? 

O Congresso não póde entrar nessa indagação. . 
E nem o facto do esbulho do direito politico póde tirar o caracter de le-

gitimidade dessa assembléa, porque, infelizmente, diz a historia politica do 
nosso paiz, esse esbulho tem tambem se dado no Congresso Nacional sem 
que poe isso perca clle a sua legitimidade como Poder Legislativo. 

A situação, pois, é esta: a fórma republicana federativa está violada; 
o poder competente para intervir é o Legislativo, manifestando-se por uma 
lei em favor da assembléa legitimamente presidida pelo Sr. Alves Costa, 
sem entrar no conhecimento das eleições do Estado do Rio . (Muito bem.) 

Está explicado o meu voto. Assim é que me pronuncio. Espero que, 
hem entendido o meu pensamento, se me faça justiça, affirma!ldo que nesta 
tribuna, defendo, creio, sempre com sinceridade, a autonomia dos Estados 
dentro da Constituição e a Constituição antes de tudo. (Muito bem, muito 
bem. Palmas no recinto e nas galerias . O orador é cumprimentado por todos 
os seus collegas.) 

O Sr. Severino Vieira (1). - Sr. Presidente, não posso ter absolu-
tamente a pretenção de vir esclarecer este debate, já sufficientementc illu-
minado pela. palavra autorizada do honrado Senador pelo Estado do Rio, 
no tocante a questão de facto : pelo do Estado de Sergipe, que estudou o 
assumpto ex-professo no ponto de vista da doutrina constitücional e da ·sua 
rigorosa applicação á situação do Estado do Rio, e, finalmente, pelo dis-

(r) Este discurso não · foi revisto · pelo orador. 
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tincto representante do Estado do Espirito Santo, que tfto brilhantemente 
acabou de conquistar os applausos do Senado. 

Pareceu-me a principio que, desde que se investigava da infracção ou 
violação da fórma republicana federativa no Estado do Rio, verificada esta 
violação no respeitante ao desprezo do voto popular até ao ponto do quasi 
exclusivismo da opinião diverg-ente com que foram constituídas uma e ou-
tra assembléas, das duas que ora funccionam no alludido Estado, a acção do 
Cong-resso, decretando a intervenção para restaurar a fórma republicana 
federativa, deveria ir ao extremo de querer por igual restaurada a verdade 
da deleg-ação na Constituição do Poder Legislativo. 

Entretanto, Sr. Presidente, pelo exame mais detido do assumpto, con-
venci-me posteriorrne1;1te de que si assim procedesse, o Congresso exorbita-
ria de suas attribuições constitucionaes, usurpando as que cabem, sem 
limites nem contrastes outros, além dos escrupulos da consciencia moral, 
ao poder verificador local. Apurada, pois, a legitimidade deste poder, não 
ha no nosso regimen institucional meios de corrigir os seus desvios e des-
mandos. 

Aprovadas por esse poder as eleições, proclamados eleitos os que por 
elle foram julgados bem eleitos, estamos em presença da autoridade ilTe-
tractavel da cousa julgada. 

A minha presença na tribuna, Sr. Presidente, tem por fim unicamente 
definir a minha attitude coú1 relação á situação do meu Estado. 

Votando o projecto, cfue é a conclusão elo parecer da illustrada Cornmis-
são de Constituição e Dlp omacia do Senado, afim de que mantida seja no 
Estado do Rio de Janeiro a fórma republicana federativa, manifesto-me hoje 

-rigorosamente coherente com a minha conducta anterior. 
Voto agora . pela intervenção, como rne manifestei contra ella, porque 

não se nos apresentava então a fig·ura jurídica que autoriza a excepção á 
regra do art. 6. 0 do nosso pacto federal, nos termos do § 2. 0 do mesmo ar-
tigo, na occasião er:1 que, ·na sessão de 1go8, essa província foi aqui provo-
cada com relação á legitimidade do mandato do presidente Backer por urna 
indicação do meu distincto e mui prezado amig-o Sr . Senador Erico Coelho, 
que ora honra e nobilita, com o fulg·or de seu talento e a rigidez do seu ca-
racter adamantino, uma cadeira de Deputado na outra casa do Congresso 
Nacional. 

Votei então contra o parecer, deixando assignado que o fazia por 
estar em desaccõrdo com as suas premissas, embora não ·tivesse duvida 
em acceitar a conclusão, si de premissas oppostas houvesse sido deduzida. 

Suifragando agora o projecto em debate, pelos jurídicos e irrebativeis 
fundamentos exhibidos hontem no luminoso e notavel discurso do meu 
nobre amigo o illustrado Senador pelo Estado de Sergipe e applaudindo () 
voto já manifestado pela quasi unanimidade do Senado, como uma conquista 
fecunda em prol da verdade constitucional, devo affirmar do alto desta 
tribuna que não tenho nenhuma arriere pensée, nenhum motivo occulto na 
manifestação do meu voto pela intervenção no Estado do Rio de Janeiro. 

Faço-o sem outra preoccupação sinão a do culto aos princípios e á 
verdade e pela ·convicção de que é esta uma providencia justa, legal, 
substancialmente ·constitucional, que tem o valor de um remedio especifico 
a ser applicado contl'a a ameaça da ordem federativa naquelle Estado . 

H.eclamaria igual providencia para o Estado da Bahia naquelles dias 
tormentosos de 1go8, si me houvesse sido dado ter ao menos esperanças, 
por teimes que fossem, na justiça da leo·islatura daquella época. 

Hoje, Sr. Presidente, si surgisse a idéa dessa intervenção, corno remedio 
a sanar os erros e os crin1es daquelle passado nefasto, eu seria obrigado a 
manifestar-me contra essa idéa, a oppor-me. mesmo a ella, com todas as 
forças da minha fraqueza, porque, Sr. Presidente, no estado a que chegou a 
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minha tena, esse curativo não poderia deixar de fazer sangrar de novo 
feridas que sómente pela acção do tempo vão cicatrizando. 

No pé a que chegaram as cousas no Estado da Bahia o melhor correc-
tivo, para não dizer a pena mais justa e adequada que deve ser infligida aos 
que se apoderaram illegal e criminosamente do poder; causando-lhe males 
enormissimos, que hão de embaraçar ainda por muitos annos o seu futuro, 
é deixai-os atados ao poste das suas responsabilidades tremendas, até que 
elles mesmos possam, si forem capazes, inicial' a reparação dos damnos 
inominaveis de que são autores ; ou então até que o povo da minha terra, 
melhor educado nos exemplos de civismo, perfeitamente compenetrado dos 
seus direitos e deveres, conhecendo a extensão e o alcance dos males prati-
cados, esteja habilitado a applicar-lhes o castigo merecido. 

Já agora, Sr. Presidente, com relação á situação elo meu Estado, eu e os 
meus denodados correligiouarios estamos convencidos de que hem cumpri-
remos os nossos deveres civicos, curvando-nos, embora sem ter~iversação 
nem desfallecimentos em prol das publicas liberdades e contra os aesmandos 
dos detentores dos poderes publicos, á autoridade ele cousa julgada já agora 
irretractavel, do FACTO CONSUMMADO. 

Tenho dito. 

O Sr. A. Azeredo. - Diz que estaria dispensado de occupar a tribuna 
para justificar o parecer da Commissão de Constituição e Diplomacia, 
porque a impugnação que se lhe oll"ereceu não provoca outras considerações 
além das que brilhantemente expnzeram os Srs . Coelho e Campos e João 
Luiz Alves, exgottando o assumpto, no que respeita á doutl"ina constitu-
cional. 

Dirá apenas algumas palavras, mais em cortezia aos que combateram o 
projecto e lamenta que não estejam presentes os Srs. representantes da 
Bahia e S. Paulo, a cujos discursos olferecerá ligeiros reparos. 

Referindo-se ao discurso do Senador pela Bahia, diz que não impugnou 
o parecer, limitando-se a negar as premissas estabelecidas sobre a dualidade 
de assembléas e suas consequencias, baseando essa contestação na extrema 
e sin&·ular doutrina de considerar legal a assembléa que se conesponda com 
o Poaer Executivo e participe de sua collaboração para a promulgação das 
leis. 

Seria o auniquilamento completo, a annullação absoluta do Poder Legis-
lativo, e os homens politicos, com responsabilidade na manutenção dos 
principias constitucionaes, não a podem acceitar com consentir, e o caso 
ela dualidade de assembléas no Estado do l:Uo é de existencia tão notoria 
que o Ol'ador se julga dispensado de produzir qualquer prova a respeito. 

Prefere a analyse perfunctoria dos factos, em additamento á nítida e 
precisa narrativa já feita pelo Sr. representante do Estado do Rio, o Sr. Oli-
veira Figueiredo. 

Faz então uma synthetica. exposição dos facto'> preliminares, desde a 
organização da Junta apuradora do 4.0 districto eleitoral, até á installação 
da assemblea fluminense, parallelamente á leitura dos textos legaes que 
regem esses trabalhos, para demonstrar a legalidade, não só da junta a que 
presidiu o juiz de direito da comarca de Iguas<>ti como da assembléa presi-
dida pelo Sr. Alves Costa. 

Para isso o orador demonstra a distinção gue existe enlre substituto e f! ec-
tiPo e substituto legal do juiz de direito, distmcção expressa, taxativa ; sub-
stituto elfectivo e substituto legal com as suas funcções perfeitamente defi-
nidas e limitadas e pelas quaes se infere que a Junta apuradora elo 4. 0 dis-
tricto eleitoral do Estado do Rio de Janeiro não poderia ser presidida pelo 
supplente que presidiu ao ajuntamento clandestino realizado em uma casa 
particular, em hora e condições ignoradas pela maioria da junta. 

\ 
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Além dos dispositivos legaes, lembra o orador outra consideração de 
ordem intuitiva, e é o absurdo de uma junta composta de sete juizes de direi-
to togados submettida á presidencia de um supplente. 

Com a mesma ordem de aro-umentos o orador aprecia a: investidura da 
presiclencia da Assembléa, appTicando as disposições do regimento daquella 
corporação aos factos e conclue pela legitimidade daquella ·que se constituiu 
de accôrdo com esses preceitos. · 

Referindo-se á intervenção incidente do Supremo Tribunal, tão accla-
maclo pelos oradores que combateram o parecer, o orador apura que os 
votos foram especificados : quatro ministros tomaram conhecimento da 
materia de modo positivo; dons negaram absolutamente a intervenção do 
Supremo Tribunal em materia de reconhecimento de poderes ; dons outros 
se pronunciaram de modo positivo em favor dos candidatos governistas e, 
finalmente, outros dons não emittiram opinião que podesse affectar o resul-
tado da votação, de onde se verifica que se attribue ao Supremo um voto 
que de facto não deu. · 

Ao representante de S . Paulo o orador dirá que não teve generosidades 
para com a opposição do Estado elo Rio; o parecer da Commissão de Diplo-
macia foi dictaclo pelas suas convicções políticas e em respeito aos princí-
pios constitucionaes que merecem o expressivo apoio do Senado, no seu 
voto quasi unanime. Dirá mais que não contraporá citações a citações, 
porque o Senado bem sabe que tanto ha opiniões em favor como contra 
essas medidas de ordem reparadora ; foi testemunha de como se pôde 
adulterar a simples narrativa dos factos e ouviu o caso ela Louisiania, 
alterado em datas e detalhes essenciaes ao simile. Prefere, pois, justificar o 
seu pensamento e procurar a solução para o caso nos nossos antecedentes, 
de accôrdo com a nossa índole e temperamento. 

O orador se dispensa ele along·ar o debate, mas aguarda o momento que 
as eventualidades, porventura , lhe proporcionem para desenvolver em 
maior latitude os argumentos e as considerações que o caso suggere e que 
succintamente foram condensados no parecer. 

Termina dizendo que a dualidade .de assembléas do Estado do Rio é 
un1a deformação do regimento e a implantação da anarchia na Republica e 
que um remedio deve ser votado para evitar a reproclucção de semelhantes 
attentados á democracia federativa ; por isso, entrega á sabia deliberação do 
Senado o projecto da intervenção. (Muito bem; muito bem. Palmas no re-
cinto. O orador é cumprimentado.) 

O Sr. Pinheiro Machado (movimento geral de attenção). - Sr. Pre-
sidente, tenciono occupar a attenção do Senado por poucos momentos. N·ã o 
vejo necessidade de intervir no debate, embora se trate de assumpto grave, 
que entende com a boa pratica do regimen republicano, porque os oradores 
que me precederam defendendo o projecto em discussão, o fizeram com 
eloquencia e argumentos convincentes, precisando com clareza a intenção 
daquelles que o acceitam. Julgo-me, pois, dispensado de repisar conceitos 
expostos a esta Casa com tanta elevação. 

E' mais uma explicação pessoal que me traz á tribuna. 
Para a imprensa desta Capital e membros elo Parlamento, inclusive o 

illustre Senador por S. Paulo, o Sr. Alfredo Ellis, referindo-se á minha 
humilde individualidade, acoimaram-me contradictorio, ele ter abandonado 
princípios e opiniões do meu partido e por mim proprio sustentados no 
Parlamento, concordando com a intervenção no Estado elo Rio; visto como, 
diziam esses críticos, o partido republicano no Rio Grande do Sul nunca foi 
interv encionis ta. 

Jamais sustentámos que eramos adversos á intervenç&o! Seria eliminar 
o texto expresso da Constituição, que a determina, no art. 6. 0 • 
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Em nossa opinião, essa providencia estabelecida na Constituição é uma 
excepção e não, como ha pouco affirmou o meu prezado amigo, Sr. Senador 
Azeredo, uma necessidade para a Federação. 

Não é uma necessidade ; ella surge como um remedio heroico para casos 
excepcionaes. 

A concepção elos constitucionalistas e elos republicanos deve ser outra : 
- que a Federação marche sempre escoimacla desses :vícios que a afeiam e 
deturpam. 

Em cle]?a:te memoravel, nós, nesta Casa, sustentámos que o art. 6. 0 da 
Constituição não comportava interpretação e regulamentação; que era bas-
tante claro para ser applicaclo e, caso não o fosse, não seria o Poder Legisla-
ordinario o competente para interpretai-o : seria necessaria a convo'tivo-
cação de uma Constituinte. 

Foi esse o ponto em que sempre nos collocámos, mas oppondo-nos 
convictamente á regulamentação do art. 6. 0 da Constituição . 

Esse tambem foi o ponto de vis ta em que se collocou o integro republi-
cano, o notavel brazileiro St·. Dr. Campos Salles , quando proferiu o memo-· 
ravel discru·so em que, alludinclo á magnitude do assumpto, o qualificou 
como- Coração ela Republica. (Muito bem.) 

Não tinha S. Ex. necessidade, como disse o Sr. Senador Ellis, de 
esquivar-se deste recinto para não enfrentar esta questão, porque o 
Dr. Campos Salles, votando com a maioria, não fazia mais do que manter 
os princípios e as idéas por S. Ex. expostos nesta Casa em r8gr, quando, 
estudando a organização da justiça federal e abordando as questões do 
art. 6. 0 , sustentou que a interv-enção cabia, em sua opinião, ao Poder Legis-
lativo e excepcionalmente ao Poder Judiciario, quando decide em especie. 

O Sn. SEVERINO VmmA. - Perfeitamente. 
O Sn. PINHEIRO MAcHADO.- Não é, pois, uma doutrina de occasião 

para dar pasto ás nossas paixões, aos nossos interesses de momento, 
que nos leva a concordar, no coso vertente, com a intervenção no Estado do 
Rio de Janeiro. 

VozEs. - Muito bem. 
O SR. PINHEmo MACHADO. - Jámais, Sr. Presidente, fizemos P. faremos 

concessão das nossas convicções aos n ossos sentimentos de afi'eição pessoal 
ou ás paixões políticas que possam nos assaltar o animo. Não. 

Quando a nossa consciencia, a nossa razão nos indica o erro, confessa-
moi-o ... 

O SR. SEvERINo VmiRA. - Muito bem. Isto é nobre. 
O SR. PINHEIRO MACHADO.- ... mas jáma:is um interesse occasional, 

actual ou remo lo , nos fará abrir mão ele idéas que reputamos incarnadas 
com os interesses supremos da patria. 

VozEs.- Muito bem. 
O Sn. P.LNHEIRO MACHADo. - Subscrevemos, Sr. Presidente, todos os 

conceitos de doutrina, brilhantemente expostos pelo Sr. João Luiz Alves . 
VozEs. - Apoiado . • 
O SR. PrNHEI.RO MACHADO. - São aquelles os princípios, os argumentos 

que guiaram e nortearam a conducta de S. Ex. neste debate, os mesmos que 
guiaram e nortearam a nossa . 

Não preciso, pois, Sr. Presidente, minuciosamente expôr as causas 
especiaes (;_[Ue me levaram, como representante do Partido H.epublicano do 
Rio Grande do Sul, constitucionalista, presidencialista e anti-revisionista 
(apoiados), a aceitar o projecto em discussão, que vem restabelecer princí-
pios republicanos evidentemente deturpados e a liberdade popular 
asphyxiada pelo guante elo despotismo. 
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O Sn. PEDRO BoRGES.- Apoiado, muito bem. 
O SR. PINHEIRO MAcHADo. - Em que manifestamente se deturpou a 

fórma republicana? Dando o nosso assentimento e o nosso voto para que se 
faça a intervenção no Estado do Rio de Janeiro, repomos a autonomia do 
Estado violada, de modo que a intervenção, que muitos acreditam destinar-
se sómente a servir de guarida e amparo ao Poder Executivo, quarido 
ameaçado pela insurreição e anarchia, servirá tambem de resguardo á livre 
manifestação da vontade da maioria do povo daquelle Estado. (11-fuito bem; 
muito bem. O orador é !JiCJamente cumprimentado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra- se a discussão. 
O Sr. Severino Vieira (pela ordem). - Sr. Presidente, esta materia 

é tão importante que acho que sua votação de hoje deve ser feita pelo 
methodo nominal, como hontem o foi. 
· Requeiro, pois , a V. Ex. que consulte á Casa se consente que a votação 
seja nominal. 

Consultado, o Senado unanimemente approva o requerido. 
O Sr. Presidente. - Vae se fazer a chamada para a votação nominal 

do proj ecto. . 
Os senhores que o approvarem responderão - sim - e os que o 

rejeitarem responcleráo - não. 
Faz-se a chamada e respondem - sim - os Srs. Senadores Ferreira 

Chaves, Araujo Góes, Pedro Borges, Canclido ele Abreu, Silverio Nery, 
Jonathas Pedrosa, Jorge de Moraes, Arthur Lemos, José Euzebio, Urbano 
Santos, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira, Domingos 
Carneiro, vValfredo Leal, Alvaro Machado, Castro Pinto, Gonçalves Ferreira, 
Gomes Ribeiro, Joaquim Ma!ta, Coelho e Campos, Oliveira Valladão, Seve-
rino Vieira, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Oliveira 
Figueiredo, Sá Freire, Augusto de Vasconcellos, Francisco Salles, Francisco 
Glycerio, Braz Abrantes, Rodrigues Jardim, Gonzaga Jayme, A. Azeredo, 
Generoso Marques, Alencar Guimarães, Felippe Schmidt, Victorino -Mon-
teiro e Pinheiro Machado (4o). 

Respondem - não- o Sr. Senador Bernardino Monteiro (I). 

O Sr. Presidente. - O prejecto foi approvado por 4o votos contra 
um e vae ser enviado á Camara dos Deputados, indo 

Approvação antes á Commissão de Reclacção. 

do projecto em O Sr. Sá Freire (pela ordem) . - Sr. Presi-
3. a discussão . dente, tratando-se de materia urgente e não havendo 

soffrido emendas o proj ecto que acal)a de ser vo-
tado, a Com missão de Redacção tem prompta a , redacçào final do mesmo c 
requer urgencia para a sua apresentação e discussão. 

Consultado, o Senado concede a urgencia requerida. 
Vem á mesa, é lido e posto em discussão o seguinte parecer : 

" O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' reconhecida legitima a assembléa legislativa do Estado 

<lo Rio de Janeiro, cujas sessões preparatorias foram presididas pelo 
Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, de accôrdo com 

R.edacção final as disposições do respectivo regimento , ficando o 
Poder Executivo autorizado a intervir, nos termos 

do projecto. do art. 6. 0 , n. 2, da Constituição Federal, dada a 
permanencia da dualidade de assembléas legisla-

tivas perturbadora, da fórma republicana no mesmo Estado ; revogad'as as 
·disposições em contrario. · 
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Sala das Commissões, I3 de agosto de 1910. - Sá Freire. - Gonzaga 
Jayme. - Walfrl!do Leal. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a discussão. 
Posto a votos, é approvado. 

O projecto é enviado á Camara das Deputados. 

V OL. V 8 





NOTA 

CASO DO ESTADO DO RIO 

Projecto n.o 19. 

Em 16 de Agosto é enCJiado á Commissão de Constituição o 
projecto CJindo do Senado. Em 10 de Setembro pae a imprimir o 
parecer, com poto em separado dos Srs. Pedro Moacyr e Irineu 
Machado concluindo por um substitzztiCJo. Em 14 antes da discussão 
o Sr. Irineu Machado ojj'erece um requerimento para qzze o projecto 
volte á Commissão. E prejudicado o requerimento. Em 19 süo lidas 
emendas. Falam pela ordem os Srs . Socrates e lr;ineu Jlllachado q_ue 
renOCJa o requerimento da sessão anterior. Fica prejudicado . Em 
20 ora o Sr. Adolpho Gordo . Em 21 são lidas emendas e reque-
rimentos. Fala o Sr. João Baptista. Em 22 são lidas emendas. Fala 
o Sr. Pazzlino de Sozzza. Em 23 são lidas emendas. Ora o Sr. Jlllello 
Franco . Em 24 ora o Sr. Candido Motta. Em 26 são lidas emendas e 
um requerimento. Fala o Sr. Hasslocker que reqzzer o encerramento da 
discussão. ApprOPado o requerimento fica adiada a votação até que a 
Commissão de Finanças interponha parecer sobre emendas qzze 
augmentam despeza. Em 17 de Outubro vae a imprimir o parecer da 
Commissão de Finanças sobre as emendas. Em 20 entra em disczzssão 
unica o parecer. Falam, pela ordem os Srs. Pazzlino de Souza e 
Costa Pinto. hm 22 fala pela ordem o Sr . Paulino de So zzza . Em 
24 fala pela ordem o Sr. Bittencourt Filho e é apresentado um requeri· 
mento que fica prejudicado . Em, 26 fala pela ordem o Sr . Pazzlino 
de Souza . Falam, ainda a proposito da prorqj5'ação da sessão os 
Srs. Paula Ramos, C. Braga, P de Souza, l-i . Gurgel, Socrates, 
Monteiro Lopes, lrineu Machado . Süo ojjerecidos dous requerimentos . 
hlm 4 de Novembro fala pela ordem o Sr. Irineu :Machado que 
offerece requerimento que entra em discussão com o projecto e o · 
Sr . José Carlos. Em 5 fala o Sr. Paulino de Souza pela ordem. Em 
7 fala pela ordem o Sr. Costa Pinto . Em 8 falam pela ordem os 
Srs B. Lima e Çosta Pinto. 

(Pende de discussão sobre as emendas em 2•.) 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO 

Reconhece legitima a Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 
cujas sessões preparatorias foram presididas pelo Dr. Joaquim Marianno 
Alves Costa e dd outras providencias ; com parecer da Commissão de 
Constituição e Justiça, voto vencido elo Sr. Aclolpho Gordo e voto substi-
tutivo dos Srs. Pedro Moacyr e lrineu Machado. 

(Do SENADo) 

Foi presente á Commissão de Constituição e Justiça o projecto de lei do 
Senado, em virtude do qual é reconhecida a legitimidade da Assembléa 

Legislativa do Estado do Rio, cujas sessões prepara-
, Parecer. torias foram presididas pelo Dr. Joaquim Marianno 

Alves Costa, de accôrdo com o respectivo regimento, 
ficando o Poder Executivo da União autorizado a intervir, nos termos da 
Constituição, art. 6. 0 , n. 2, dada a permanencia da dualidade de Assembleas 
Legislativas,-perturbadora da fórma r epublicana. 

Esta proposição do Senado foi provocada por uma mensagem do 
Sr. Presidente da Republica, dirigida ao Congresso, passando ás mãos 
deste uma representação da Assembléa Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro, enumerando os actos e factos que lá occorrem, deturpando a fórma 
republicana federativa, visto se terem installado naquelle Estado duas 
assembléas legislativas, sendo que aquella que se installou sob a presi-
dencia do Sr. Dr. Marianno Costa pede a intervenção constitucional da 
União visto considerar illegitima a outra assembléa, reconhecida pelo 
presidente daquelle Estado. 

Sobre a mensagem e a alludida representação assim se exprimiu a 
Commissão de Constituição do Senado : 

O chefe do Poder Executivo, em mensagem de 2 do corrente mez, 
enviou ao Cong-resso Nacional a representação da Assembléa Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, na qual o seu Presidente Dr. Joaquim Marianno 
Alves Costa pede uma providencia urgente contra a anormalidade ameaça--
dora da perturbação da ordem e do re"'imen federativo, pela dualidade de 
assembléa, e, portanto, de governo. O Vice-presidente da Repu\1\ica. limita-se 
a remetter a representação, não emittindo opinião nem alvitrando medidas 
que possam ser applicadas para remediar o mal que aftlige o povo flumi-
nense, e, cabendo á Commissão de Constituição e Diplomacia o estudo 
deste assumpto tão delicado, ella vem desobrigar-se deste dever, emittindo 
o seu parecer. . 

Os que teem amor pela federação não entram no debate desta materia 
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sinão com o receio natural que as responsabilidades acarretam, principal-
mente quando nada temos ainda firmado, como ponto de doutrina, sobre 
este assumpto de tanta magnitude. 

Não temos a menor duvida que no caso presente ao Poder Legislativo 
cumpre dar o remedio, exercendo--a sua autoridade no Estado do Rio de 
Janeiro, onde a dualidade da Assembléa Leg·islativa está compromet~endo 
o regimen federativo, podendo crear maiores difficuldades, assim na ordem 
política já perturbada, como pela implantação da anarchia na ordem admi-
nistrativa. 

Dualidade de assembléa legislativa é dualidade de orçamento ; é taxação 
dilferente de impostos ; é arrecadação revolucionaria pela impugnação do 
contribuinte, que não póde distinguir entre a autoridade legal e autoridade 
illegitima. Admittil-a s·el'Ía sacrificar a Republica, desprestigiar o regimen, 
matar a federação. 

Si, pois, não houvesse remedio no nosso pacto fundamental, precisaria 
creal-o, como garantia ás nossas instituições que ainda não atlingiram á 
sua maioridade. 

· Não somos partidarios da intervenção arbitraria nem a admittimos 
fóra da disposição expressa da lei ; entretanto, ella é uma necessidade 
imprescinclivel e o art. 6. 0 da Constituição a assegura de uma maneira 
clara e positiva, tornando-a obrigatoria em casos que prescreve. 

E ' certo que, a despeito de contarmos já mais de 20 a.nnos ele vida 
republicana, não conseguimos ainda firmar uma interpretação uniforme 
sobre essa disposição constitucional, que é a garantia da federação tanto 
no Brazil como nos Estados Unidos da America, na Suissa, no Mexico e na 
Argentina. ~ 

Não é que não tenhamos recorrido ao remedio que nos dá o art. 6.•, 
poi$ muitos são os casos que teem reclamado a applicação dessa medida. 
Mas os representantes dos poderes federaes e a política teem recuado 
diante de uma interpretação :rpais positiva daquella disposição constitu-
cional, dando isto logar a gTandes divergencias de opiniões, que se 
accentuam tanto mais quanto os casos são solicitados pelos interesse~ 
partidarios. . 

E ' yerdade que em alguns confliqtos originados nos Estados o poder 
Federal tem intervindo, sem que esses actos de intflrvenção possam 
constituir um corpo de doutrina, capaz de or-ientar o Governo e a política 
em casos semelhantes. 

Assim é que, depois do restabelecimento da ordem constitucional em 
1892 e que produziu a deposição de quasi todos os governos dos Estados, 
nasceu na Camara dos Deputados a idéa ele sua reconstrucção, por isso que 
se achavam completamente desorganizados. Foi então eleita uma com-
missão de 21 deputados, que interpoz um longo e luminoso parecer, que 
concluía por um projecto francam ente intervencionista. Como era natural, 
essa tentativa foi combatida com vehemencia pelos partiqarios dos gover-
:qadores ameaçados ou decahidos, mas ainda, assim o projecto logrou ser 
approvado no primeiro turno, não passando aos subsequentes, porque os 
Estados se organisaram promptamente, por iniciativa propl;'ia. Em todo o 
caso este facto demonstra as idéas intervencionistas daquella' época em que 
a Repuhlica titubeava em seus primeiros passos. 

Em I8g5 os acontecimentos que se deram em alguns Estados, e nomea-
damente no de Sergipe, onde a crise se revelou , pela dualidade de assemhléa 
e de presidentes, despertaram de novo a icléa intervencionista, surgindo na 
Camara dos Deputados diversos projectos, que foram remodelados pelo do 
Sr. Gaspar de Drummond, mas que não lograram passar á 3• discussão, não 
conseguindo igualmente a Camara approvar o projecto do Senado, que 
autorizava a intervenção em Sergipe. 
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A.nnos depois novas perturbações se dão neste mesmo Estado, intervll!d9 

o Presidente da Republíca, independentemente do voto do Congresso, pl\rª 
repor no Governo o preside)lte, qt~e tinha sido forçado a abandonar o poder, 
como mezes antes havia feito no Estado · de Matto Grosso, enviando forças 
poderosas em soccorro do presidente do Estado, / que as requisitára do 
Gov~rno Federal, para manter a sua autoridade am,eaçada por uma granel(') 
revolução que, afinal, triumphou, · 

Recentíssima é a intervenção que se deu ainda em Sergipe, quando, por 
meio doloso, pretenderam .!lepôr o actual presidente, que recorreu ao Chefe 
da Nação, para o amparar contra a extorsão que lhe queriam fazer do 
poder, sendo promptas e efficazes as providencias tomadas pelo Gov~rno 
Federal. 

Outros casos de intervenção teem havido, á requisição dos governos 
locaes, como no amparo que prestou o Governo Federal ao governo do Rio 
Grande do Sul, durante a revolução, ou por motrl proprio, como no Rio de 
Janeiro e Espírito Santo, na questão das areias monazíticas, o no Estado de 
Goyaz para onde o Presidente da .Republíca enviou tropas federaes. 

Por esta synthese vê-se claramente que os casos de intervenção que 
teem havido são expressos e da alçada do Chefe do Poder Executivo ou 
para execução de sentenças judiciarias, não tendo jámais o Poder Leg-islrl.tivo 
dado o seu assentimento a qualquer providencia dessa natureza,. 

Isto quer dizer que, quando a crise constitucional do Estad,o ~ a conse-
quencia de uma invasão ou de uma profunc;la perturbação d,a ordem, a 
iniciativa cabe ao Presidente da Republica (art. 6. 0 , ns . r e 3), · 

Quando, porém, a crise constitucional do Estado depe:p.de da dualidade 
do Poder Legislativo ou do Executivo, e affecta, por cop.seguinte, a questão 
da legitimidade da autoridade, a maioria da opinião política tend~ a 
sustentar que a iniciativa da intervenção cabe ao Congressg Nacional 
(art. 6. 0

, n . 2). 
E' nos extremos dessa intervenção partilhada por esses dons poderes 

federaes que repousa incontt)stavelmente a verdade do pensamento do 
legislador constituinte. E vem a proposito aqui appellarmos para o elemento 
subsidiaria do criterio do constitucionalismo e das praticas americanas 
sobre a disposição da Constituição dos Estados Unidos, que prescreve a 
intervenção nosEstados. 

Desde a lei de 179~, promulgada pelo Congresso dos Estados Unidos, 
ficou claramente definida p.o terreno pratico, a intervenção do Presidente <;la 
Republíca, por iniciativa propria e independente da collaboração do Con~ 
gresso. E;lla se daria todas l:l.s vezes que o Estado fosse victimado por uma 
perturbação da ordem, á requisição do proprio governo local. Mas fo~ 
sómente em r842, com a crise constitucional do Estado de Rhodes Island, 
caracterizada por duas Camaras e dous Governos que se instalaram, que se 
firmou a interpretação uniforme pela intervenção federal, q\lando a crise 
affectasse a questão de legitimidade da autoridade. 

E q documento que veio firmar essa interp:çetação foi a notab~ssÍilll\ 
sentença do juiz Taney. 

Os incidentes mais curiosos e mais interessantes por que passou este 
caso e!ll sua evolução de dous annos deu logar a ser elle submettido ª 
acção judiciaria, que motivou a celebre sentença, verdadeiro aresto, qu,e, 
não sómente tem servido de orientação á política americana, nos casos d«;i 
dualidade dos corpos políticos nos Estados, como de lição aós paize§ feçl.e-
rativos, como o nosso. · 

Eis a sentença : 
A Constituição dos Estados .Unidos, disse o Chief Justice Taney, tan,to 

quanto providencia sobre uma emergencia dessa nature:za e autoriza Q 
governo · geral a interv~r nos 1legpcios internos do Estado, çonsidera 9 
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assumpto de natureza politica e colloca o poder nas mãos daquelle depar-
tamento. . 

A quarta secção do artigo quarto da Constituição dos Estados Unidos 
diz que os Estados Unidos garantirão aos Estados da União uma fórma de 
governo republiçano e os protegerão contra a invasão e por solicitação da 
legislatura ou do executivo quando aquella não estiver reunida, contra a 
perturbação interna. Por este artigo da Constituição cabe ao Congresso 
decidir qual o governo estabelecido em um Estado, porque como os Estados 
Unidos garantem aos Estados um governo republicano, o Congresso póde 
necessariamente decidir qual o governo que está estabelecido no Estado 
antes de determinar si é republicano ou não. E quando os Senadores e Depu-
tados são admittidos nos Conselhos da União, a autoridade do governo sob 
o qual elles se. elegeram com seu caracter republicano, é reconhecida ·pela 
propria autoridade constitucional e sua decisão é obrigatoria aos outros 
departamentos do governo, não podendo ser discutido por um tribunal 
judiciario. E' verdade que a disputa neste caso não dura bastante para 
trazer o assumpto a esta solução ; e, como Senadores e Deputados não 
foram eleitos sob a autoridade do Governo cujo chefe era Mr. Dor, o Con-
gresso não foi chamado para decidir a controversia. 

Todavia, o direito de decisão lhe pertence, e não aos tribunaes. 
Assim tambem pelo que se refere á clausula do arti"'o acima men-

cionado na Constituição, providenciando sobre os casos de perturbação 
interna. Ficou tambem como attribuição do Cong-resso determinar ou decidir 
sobre a adopção de meios proprios para tornar etfectiva essa garantia. 

Poderia, si julgasse mais conveniente, ter investido em um tribunal o 
poder de resolver, todas as vezes que se dessem factos que exigissem a 

. intervenção do Governo Federal. Mas o Congresso pensou diversamente e 
sem duvida sabiamente e, por acto de 28 de Fevereiro de 1795, estabeleceu 
que " em caso de rebellião em qualquer Estado contra seu proprio governo, 
será legal- ao Presidente dos Estados Unidos, a pedido da legislatura ou 
.executivo deste Estado, quando aquella não estiver reunida, mover a 
milicia de qualquer Estado sufficíente para suffocar a insurreição. " 

Por este acto, o poder de decidir sobre a exigencia da teclamação em 
consequencia da qual intervem o Governo dos Estados Unidos, pertence ao 
Presidente. · · 

Deve agir em seguimento ao pedido da legislatura ou do executivo e 
por conseguinte deve saber os elementos constitutivos da legislatura e quem 
é o governador, antes de agir. 

O facto de ambos os partidos allegarem o direito de governar não póde 
alterar o caso, porque ambos não podem ter o mesmo direito. 

Si existir um conflicto armado, como o do que nos occupamos, trata-se 
então de uma perturbação interna e um dos partidos deve estar revoltado 
contra o governo legal. 

O Presidente deve necessariamente decidir qual é o governo, e qual é o 
partido que illegalmente está sublevado, antes de pôr em execução o dever 
que lhe é imposto pelo acto do " Congresso. • 

Vemos, pois, que, pelo direito americano, as crises de dualidade de 
assembléas e de governos, são consideradas como questões essencialmente 
politicas, fóra inteiramente da alçada dos tribunaes judiciarios e dentro do 
departamento politico, que é o Congresso Nacional, poder competente para 
resolvei-as. Isto , porém, não quer dizer que, mesmo nos Estados Unidos, 
só o poder legislativo póde intervir dado o caso de dualidade de camaras 
ou de governos, porque em 1874, mais de 3o annos depois da sentença de 
Tanney, o presidente da Republica interveio no Estado de Luiziania, que 
estava em completa anarchia, tendo duas camaras e dons governos, inde-
pendente do Congresso, para sustentar Kellog, contra Every. 
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Entretanto, Grant, incommodado com a situação desagradavel e anar-
chica daquelle Estado, pediu, em duas mensagens, ao Congresso, que o reZe-
passe do deCJer extremamente desagradaCJel de sustentar gopernos de Estado 
em Estados do sul, com tropas fecleraes. A Camara votou e o Senado appro-
vou a proposição que reconhecia Kellog como governo legal, resolvendo-se a 
pendencia por deliberação do Congresso. 

No caso do Kansas, tambem o presidente dos Estados Unidos interveio 
por iniciativa propria, levando depois ao Congresso as informações necessa-
rias para resolução desse assumpto delicado. . -

Durante a gu erra da secessão, os poderes publicos federaes intervieram 
em diversos Estados do Sul, como Virginia, Missouri, Kentucky, Luisiania, 
Arkansas e Maryland, preferindo os elementos que mantinham as autorida-
des federaes. 

Como nos Estados U1údos, a intervenção se dá na Argentina, constante-
mente, na Suissa, como ha pouco tempo ainda, e no Mexico, sendo que o 
texto constitucional destes paizes se assemelha muito ao nosso, sem que 
a sohermúa dos Estados, das Províncias ou·dos Cantões soffra de qualquer 
fórma, o mínimo arrm1hão. E' da indole do regimen o principio da 
intervenção como garantia da ordem e da liberdade e segurança da 
federação. 

Sendo assim, não devemos temer a intervenção nem recuar deante do 
texto constitucional e da conve:n.iencia e necessidade de sua applicação. O 
que devemos fazer é agir com justiça, procurando acertar para hem servir-
mos á nossa consciencia e aos interesses da commtmhão; mas, mesmo 
errm1do, é preferível instituirmos uma situação legal, harmonica, moderada 
e patriotica, do que crearmos uma situação revolucionaria e anarchica, inca-
paz de promover o bem e preparada para implantar_ o mal. 

O que temos deante de nós é um caso concreto. O Estado do Rio de 
Janeiro tem duas assemhléas e vae ter em breve clous presidentes, se o Con-
gresso não resolver o assumpto, como lhe cumpre. 

O Estado que já tem a sua vida perturbada, si não alcançar uma solu-
ção definitiva para o seu caso, terá fatalmente de entrar em um p eríodo 
de vida mais agitado ainda e prejudicial aos seus interesses moraes e mate-
riaes. 

Felizmente, para este mal se encontra o remedio no art. 6. o da 
Constituição. 

Dualidade de assemhléas, como !fualidade de governos, está p erfeita-
mente capitulado no n. 2 do art. 6. 0 , porque fere o regimen federativo, o que 
obriga a intervenção do Governo Federal. 

No caso vertente, Governo Federal, quer dizer tamhem CongTesso, na 
opinião de Taney, como dos mais notaveis commentaclores do regimen fede-
rativo, á cuja frente se encontram Madison, Cooley e Ruy Barbosa. Cabendo 
ao poder legislativo a applicação do remedio, cumpre-nos estudar a origem 
das duas assembléas, para estabelecer a distincção entre ambas e reconhe-
cer o direito da que é legal. 

Não vale a pena recordar aqui os motivos das dissenções políticas que 
ha tres annos affligem o Estado do Rio de Janeiro, nem mesmo contar 
a historia ela assembléa legis lativa transacta, para bem se avaliar a situa-
ção do Estado do Rio, que vem agora ao Senado pela segunda vez. Da 
primeira, não trazia elementos apreciaveis que pudessem ferir a fórma 
republicana federatiPa , ele modo a provocar um acto do parlamento, porque 
a questão era inteiramente peculiar ao Estado; nem a nossa lei fundamental, 
nem qualquer lei federal tinha sido rôta no Estado do Rio, como rienhuma 
sentença judicial tinha sido desacatada pelos poderes puhlicos elo Estado. A 
Assemhléa Legislativa reclamava contra o detentor elo poder, porque a seu 
ver, elle usurpava, mantendo-se no governo além do prazo legal; entretanto, 
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tinha sido essa mesma asseml;lléa que havia homologado Q acto do poder 
executivo do Estado, convocando o eleitorado do Estado para escolher o seu 
suc~essor para o quatrielmio que devia começar no dia 3I de de;wmbro 
de 1go6 e terminar no dia 3I de dezembro de 1910. 

O I)ovo fluminense votou no Dr. Alf'redo Backer para governar .9 Esta-
do, de accôrdo com a convocação do seu antecessor, para preencher o perío-
do presidencial a expirar no proxinw mez de dezembro, e como o Tribunal 
da Relação do Estado, a quem competia dar posse ao novo eleito, por 
intermedio do seu presidente, o fez, declarando na acta respectiva que o 
presidente começaria o seu governo n aquelle dia e terminaria o seu período 
a 3I de de.zembro de rgro ; a pretenção da maioria da Assemblé4 
Leg·islativa, depois do rompimento com o Dr. Ba cker, era descabiçla e 
desarrazoada. 

Realmente, si a lei fpndamental qo Rio de Janeiro não tivesse sido 
sophismada cóm applausos dos tres pqderes do Estado, que se deixaram 
levar pelos interesses políticos de momento, a eleição se faria para preenchi-
mento apenas do prazo presidencial que, de accôrdo com o acto da Consti-
tuinte, devia terminar em 1907, mas, assim não quizeram os políticos flumi-
nenses que resolveram considerar terminado o prazo govel'namental em rgo6, 
para que a eleição se fizesse para um quatriennio completo. E para que estf1, 
operação pudesse ser praticada foi necessario que os vice-presidentes renun-
ciassem os seus mandatos . E' claro, pois, que sendo o acto da convocação 
eleitoral o resultado de uma combinação política, na qual se acharam expli-
citamente envolvidos os tres poderes do Estado, em nada tinha ficado com-
promettida a form a republicana, de modo a justificar a representação ela 
A1>sembléa Leg·islativa. E si, por ventura, ella julg·ava illegal o acto egual-
mente emanado de sua propria autoridade quando approvou o bill do presi-
dente, o remedio estava por completo em suas mãos, applicando o im-
peachment ao detentor do poder. E foi por es ta razão que dissemos ha dous 
annos, em um parecer desta Commissão, e que mereceu a approvação 
quasi p.nanime do que " não havia nenhuma medida de Governo a propor 
ao E)enado, por não ser caso de intervenção dos poderes federaes competindo 
a91> !)O deres dg Estado dar remedio ao caso ". 

Mas, o caso agora é muito differente. A dualidade d e camaras, como a 
qp.alidade qe governos, impõe uma, providencia porque influe na fôrma repu-
blicana, pela desordem e anarchia resultantes desse facto. E expressiva é a 
phras~ de João Barbalho, em seus Commentarios, a pagina 24: " A falta ou 
cessação do Governo em um Estado, a qualidade de Governadores ou ele 
Congressos, constituem uma verdadeira sl].spensão, violação ou depravação 
da fôrma republicana. Do mesmo modo os conflictos políticos entre os pode-
res do Estado, quando embaracem ou supprimam a acçâo constilucional d~ 
qualquer delles. São casos, pois, de intervenção federal e comprenhe~
dem-se no art. 6. o §, 2. o " 

Sendo um facto a dualidade da Assembléa Legislativa do Estado do 
Rio,·cumpre o Congresso investigar de que lado está a razão, para dirimir 
a crise, prestando seu concurso á lei e ao direito. 

Na verdade, na representação firmada pelo presidente Alves Costa, 
a parração dos acontecimentos é feita com a maior clareza, procurando 
justHicar amplamente a situação em que se viu e em que se encontra o 
Estado do Rio de Janeiro. E' certo que pôde haver em sua exposição um 
certo sentimento particlario, mas, deante ela lei, e dos factos, parece que a 
razão está do seu lado. 

As eleições effectuadas no Estado do lUo para os cargos de Deputados 
á Assembléa Legislativa, si bem que provocassem commentarios, ameaçandg 
grandes desordens, correra:rn relativamente calmas, embora algumas violeD,-
cia1? foss \3m prÇJ.ticadas 4ura~lte o pleito por al!toridades policiaes. 
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Terminadas as eleições, começaram-se os trabalhos da apuração nos 

qua(ls se envolveram as duas parcialidades que disputam o poder no Estado, 
e, como ella ia se fazendo parceladamente, por juizes togados n1:1. séde dos 
respectivos districtos, e nos quaes tinham sido diplomados 20 candidatos 
opposicionistas e 16 situacionistas, e como f~ütasse apenas um, cujo resul-
tado daria maioria a uma ou a outra parcialidade, os politicos redobravaJn-
se de esforços, dispu tando a victoria naquella uitima apuração. A opposição 
parecia haver triumphado nas urnas, conforme o resultado das jtmfas par-
ciaes, e, como os juizes da junta apuradora do 4. 0 districto estivessem çlis-
postos a expedir diploll1aS aos candidatos da opposiçi\,o, os governistas 
organizaram uma jmlta composta de quatro supplentes e expediram dipl o"' 
mas a oito dos seus correligionarios e a U!U opposicionista. 

Dabi a duplicata do if. 0 districto eleitoral, duplicata que aliás não podia 
existir deaute da lei. · 

As eleições no Estado do Rio paE>sam por duas apurações. A primeira, 
diz o art. 79 : 

'' A apuração parcial das eleições dos districtos ou secções dos districtos 
far-se·ha, na séde dos municípios e no edificio da Camara Municipal, por 
uma junta composta da autoridade ,indiciaria da mais elevada categoria, 
ou do seu substituto legal, na sua falta ou impedimento daqp.ella, e dos pre-: 
sidentes das mesas eleitoraes dos districtos. " 

E a segm1da, diz o art. 87 : 
" A junta apuradora da séde dos districtos eleitoraes se remlirá no edi-

ficio da Camru·a Municipal e será formada pelo juiz de direito da comarca, 
como presidente, ou seu suhslitp.to effectivo, na falta ou impedimen1;o do 
primeiro, e dos presidentes das juntas dos municípios do distl'icto respec-, 
tivo, ou de um dos membros deleg-ado pelos outros, e fará a apuração geral 
dos votos constantes das authenticas das apurações parciaes da eleição para 
Deputados , dentro do prazo de 3o dias depois destas apm·ações .. , 

Ora, tendo se reunido na séde do if. 0 districto eleitoral, Petropolis, a 
juuta apuradora, constante de sete juizes dos ro que compõem esse districto, 
é claro que não podia haver duplicata da jm1ta e de diplomas, porque este 
é a cópia da acta authentica da apuração, assignada pela maioria, sinão 
a unrurimidade, da junta. No Senado ficou estabelecido de modo inilluclivel 
qüe diploma é a authentica assignada pela maioria da junta apuradora, não 
podendo haver duplicata, porque a cópia da acta assignada p ela minoria 
da mesma junta não é considerada diploma . O mesmo se encontra na lei 
eleitoral do Estado do Rio , art. · 

Portanto, não houve duplicata dé diploma, como não pôde ter havido 
da jmlta apuradora do 4. 0 districto, porque ella não podia ser composta de 
quatro supplentes, quando sete juizes estavam reunidos e funcciOlmndo no 
ediflcio da Camara Municipal, coniorme determina a lei, emquanto que os 
suppleutes se reuniam clandestinamente em Jogar desconhecido , sendo que 
os de ltaguahy e Sumidouro all e~:tavam a auscncia dos juizes respectivos, 
quando estes funccionavam na junta legal, no edificio da Camru·a Municipal. 
Nem se pôde allegar que a presicleucia da junta apuradora competia ao 
supplente do juiz de düeito de Petropolis ; entretanto, os presidentes 
das juntas parciaes recorreram á lei n. 74o, que organizou a justiça do 
Estado, como subsidiaria á lei eleitoral, para designarem o 13eu presidente, 
de accôrclo com o art. 10, que assim exprime : · 

" Os juizes de direito serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, 
pelos juizes municipaes do termo ou termos da comarca, na ordem que fôr 
desi"'nada pelo Tribunal da Relação. . 

§' 1. 0 • Na falta ou impedimento deste, a substituiçii,o será feita p elo juiz 
de direito da comarca mais visinha na ord,em estabelecidÇJ. pOl' el'lte artigo, 
t endo em vista a facilidade das commmlicações. " 
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Não havendo termos na comarca de Petropolis, andaram b em os mem~ 
bros da junta do 4. 0 districto, recorrendo subsidiariamente á lei de organi-

. zação judiciaria para a escolha do seu presidente. 
E' certo que ha quem pretenda negar a legitimidade dos diplomas 

expedidos pela junta legal do 4. 0 districto eleitoral, allegando que o Supremo 
Tribunal não concedeu a ordem de habeas-corpus igualmente impetrada 
em favor dos candidatos opposicionistas . Mas isto é um absurdo, porque 
o egregio tribunal assim procedendo demonstrou escrupulos em entrar em 
indagações de ordem puramente politicas, como as de conhecer da legali-
dade desta ou daquella junta apuradora, ou dos direitos deste ou daquelle 
candidato. O Supremo Tribunal deu a ordem aos candidatos diplomados do 
1. 0 , 2. 0 , 3. 0 e 5. 0 · districtos eleitoraes para que elles pudessem se reunir 
livremente e pleitear os seus direitos perante o poder compeV:mte, e, si não 
foram contemplados nessa sentença os candidatos do 4. o districto ele~toral, 
foi porque, parecendo a um dos illustres membros do tt'ibunal que havia 
duplicata de diplomas, e não querendo indagar da legalidade das juntas 
apuradoras, negou seu veto a essa decisão. 

Entretanto, o voto do egregio Tribunal não tinha. outro effeito senão 
o de garantir aos impetrantes a liberdade de locomoção e o direito de se 
reunirem para o fim determinado, de verificarem os seus poderes eleitoraes, 
na forma da lei. Mesmo para casos desta natureza, em que a sentença do 
Tribunal pôde interessar uma questão politica, ha juizes que condémnam 
em absoluto a intervenção judiciaria, como o eminente Sr. Amaro Caval-
canti, cujas idéas são bem conhecidas do Senado. 

E' certo que alguns membros do egregio Tribunal, e tambem notaveis 
pelos seus talentos, pensam de modo contrario, entendendo que o Supremo 
Tribunal tem autoridade para se envolver em todas as questões politicas que 
forem levadas ao seu conhecimento, mas, nem po1· isso o caso da duplicata 
da junta apuradora do 4. o uistricto eleitoral do Estado do Rio, foi conside-
rado por esse lado. Entretanto, si o tivesse sido em nada poderia aproveitar 
aos candidatos situacionistas do Estado, porque o Supremo Tribunal não 
reconheceu igualmente os direitos dos candidatos diplomados pela junta 
apuradora de supplentes e que se reuniu clançlestinamente em casa de um 
interessado directamente no pleito eleitoral. 

Si a ordem de habeas-corpus pude1!se aproveitar sómente aos que a ob-
tiveram, a opposição teria maioria para o reconhecimento dos seus candi-
datos, si uma manobra governamental não fosse, desde logo, posta em pra-
tica para se fazer a duplicata de Assembléas Legislativas. 

Na noite em que a ordem de habeas-corpus foi concedida, o presidente 
do Estado. usando de uma attribuição singular qual a de transferir para 
qualquer ponto do Estado a séde da assembléa, decretou a sua transferencia 
de Nicteroy para Petropolis, sem designar local em que ella devia se reunir 
no dia seguinte. 

De facto, sendo publicado no sabbado o decreto de transferencia da 
séde da assembléa que devia se reunir no domingo, os candidatos foram para 
Petropolis e lá, cada parcialidade politica fez a sua reunião separadamente, 
sendo que o 1. o vice-presidente da assernbléa transacta convocara a reuuião 
para o edificio da Camara Municipal, quando esta convocação, de accôrdo 
com o regimento cabia ao presidente, e não ao seu substituto. E para o caso, 
de fôrma alg·uma poderá se allegar que tendo o Supremo Tribunal negado a 
ordem de habeas-corpus aos candidatos diplomados do 4. 0 districto, em cujo 
numero se achava o Dr. Alves Costa, que elle estava impossibilitado de 
presidir a assembléa eleita. 

A disposição regimental é claríssima e não ha quem possa torcei-a para 
privar o Dr. Alves Costa, presidente da assembléa, cujo mandato expirou o 
anno passado, do seu direito. 
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Eis o que diz o art. 1.0 : . 

" No primeiro auno de cada. legislatura, I5 dias antes do designado em 
lei para abertura da Assembléa Legislativa do Estado, reunidos os deputa-
dos eleitos na sala das sessões da Assembléa, ao meio-dia, occupará a pre-
sidencia o deputado que tiver sido presidente, 1. 0 ou 2. 0 vice-presidente na 
ordem de precedencia, na ultima sessão legislativa aunual ou extraordiuaria, 
si houver sido eleito para a nova legislatura e, na falta de qualquer delles, 
o I. 0 secretario ou 2. 0 , que tambem tenham servido na mesa anterior, 
si >por ventura tiverem sido egualmente eleitos, embora contestados estes 
ou aquelles. " 

Ninguem poderá negar ao Sr. Alves Costa a qualidade de candidato 
diplomado, embora pudesse haver duvida a respeito da junta apuradora, 
porque então elle seria um candidato contestado, e como esta qualidade 
nada impedia, deante do todo regimental, de presidir os trabalhos prepara-
todos da Assembléa eleita, elle principalmente, elle só, poderia ser o presi-
dente dessa Assembléa. 

A victoria da opposição, porém contrariava os situacionistas do Estado 
que precisavam fazer a dualiciade da Assembléa para reconhecer e proclamar 
o seu candidato á presidencia no proximo quatriennio. 

Si o resultado da Assembléa eleita não influísse no reconhecimento do 
futuro presidente do Estado, certamente não se teria dado a duplicata que 
veio perturbar ainda mais a ordem no Rio de Janeiro. 

Estamos, portanto, deante de uma dualidade de Assembléas, da 
qual resultará uma dualidade de governo, que a fórma republicana não 
comporta. 

A necessidade da intervenção não póde ser mais característica, porque 
a União não póde tolerar a deformação do regimen em um dos membros da 
federação. 

A Commissão de Constituição e Diplomacia entende, pois, que é caso 
de se decretar uma medida de governo, para manter a fórma republicana e 
restabelecer a ordem geral no Estado do Rio de Janeiro, evitando a anarchia 
orçamentaria e a perturbação da ordem, por isso propõe o seguinte : 

O Congresso N acionai resolve : 
Artigo unico. E ' reconhecida le~itima a Assembléa Legislativa do Es-

tado do Rio de Janeiro, cujas sessoes preparatorias foram presididas pelo 
Dr. Joaquim Mariauno Alves Costa, de accôrdo com as 

Projecto n.o 7. disposições do respectivo regimento, ficando o Poder 
Executivo autorizado a intervir, nos termos do art. 6. o, 

n.o 2, da Constituição Federal, dada a permanencia da dualidade de Assem-
bléas Legislativas perturbadora da fórma republicana no mesmo Estado ; 
revogadas as disposições em contrario. 

9 de agosto de 1910. - A. Azeredo, presidente e relator. - Alencar 
Guimarães. 

Considerando, porém, que a maioria da Cominissão de Constituição e 
Justiça desta Casa sustenta doutrinas contrarias ás do Senado, por certas 
transcripções que faz, como se vê do seu parecer, no qual depois de trans-
crever o parecer do Senado, escreve : 

" Os factos expostos na representação dirigida ao Exm. Sr. Presidente 
da Republica, pelo presidente da assembléa que a este se dirige, estão pro-
vados com os documentos e peças instructivas que a acompanham e o J?a-
recer da Cominissão de Constituição do Senado b em salienta que a uruca 
assembléa legalmente constituída naquelle Estado é a que fnnccionou sob 
a presidencia do Dr. Alves Costa. 

Assim, desde logo se vê que no Estado do Rio de Janeiro, no momento 
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actual, ha dous corpos políticos que se arrogam a qualidade de assembléa 
leo-islãtiva do mesmo Estãdo. 

" Occórte, assiín, aquilló que o cómmentador de nõssã Constituição, o 
Sr. ioão Bãrbalhõ, êlãssifiç:ava da seguinte foriii.á: _ -

a A falta ou cessação de governo em um Estado, a dualidade de.govei·~ 
nadores ou de congressos, constituem uma verdadeira violação, suspensão 
õü depravação da forma republicana. E' caso, pois, de intervenção fedéi'ãl e 
coi:riprehende-se riO art. 6. a da Cónstituição I> o 

_ E' ã anarchia stüJstHuindo~se ao regimen legal, equivalente este estado 
de cousas á ausencia de todo l?overno, uma vez que os cidadãos não tenham 
uma autoridade certa, indiscutível a qlie prestem obediencia. 

I• Por ináU ttue seja u:m governo, diziã Tailie, ha algo de peor, que ê a 
suppressão do governo. Pqrque é ~_raças a eUe que as vontàdes humanas se 
Cõlicertaiil, eiii -vez da confusão. Eue serve em umã sociedade, mais ou me= 
nos como o cerebro em uma creatura viva. Incapaz, inconsiderãdo, gasta" 
dor, a,bsorvente, ab~sa frequentemente ~e seu lo&~r e esgota o corpo_ qu~ 
deveria poupar e gmar. 1\!Ias, mesmo assrm, faça eue o que :fizer, semprefara 
mais o bém do que o mãl, porque por elle é que o corpo se cotlsérva de pé, 
marcha _ e coordena seus passos. " _ o 

Ai de nós, si, adaptando o regimen federativo, àppàrelho que pareceu 
àõs fundadores da Repub!ica o mais apropriado pata o livre d.esenvolvi-
mento 'de nossa vida social e politiéa, não tivessem os Ilie!3mos leg-isladores 
dos primeiros dias prevenido a.S eventualidades qtte, a ficarem sem remédio, 
compromettei'iam, em suá essencia, ésse regimen. _ 

Nas Republica~ « é principio fundamental a subordinação essencial das 
flillcções publicas á vontade do conj uncto ". 

Não creámos um systema novo, mas procurámos adaptar a sociedadê 
Brazileira, a modelos já experimentados, com a lição eloquente dos factos 
forçando a nossa previdencia. _ 

Creado e adaptado o novo IIiechanisfno que seda o tnoior de nossa vida 
publica, cumpria às segurar-lhe o funccionarilénto regular. A fõrtnula Fede• 
ração-Unidade devia ter no ID't. 6, 0 o seu esteio . -

Dicey define o Estado Federal como uma combinação política destinada 
a conciliar a unidade e a potencia nacionaes com a manutenção dos dil'eitos 
dos Estados. O alvo visado marca o oat'aotei· essencial do fed~t·álismo. 

Asseg1irãr á vida norítlál do Estado é a13segttrar a existenoia da propria 
federação. . 

A Constituição fedêi.'àl vélà peló prihéipió federtttivo e pór isto mesmo 
ella tem a s-uprema inspecção há éxistencia colleoti'va do g-rande corpo polí-
tico. Dahi o direito de i1iter vénção definid9 no att, 6 . 0 • 

Entre os casos desse ãrtigo q-ue permittem ã intéi'vênção ~stá bem ex· 
presso que esta terá logar para ser mantidà a fnrmn. reptililit:ana fedéra-
tiva, 

O parecer da Commissão de Constituição, do Senado, mostro li de f<mna 
irrefutavel, <tUe a situação do Estàdó do Rio de Janeiro, com d-uas assem-
bléas legislativàs, utnil. das tjüâes illegalménte ognst~tUida, ooitlprõmette 
evidentemente a fórma federativa, i1á. s-ua assencia. 

Cita, invocando hypotheses identicáS, em paiilês i'egidõs pelo mes:tno 
systema que adoptamos, as so}uções constitucionaes, soluções que se foi 
buscar na intervençã9 con~;titucional~ meio pratico de assegurar a unidade 
política compromettida pela ana:çchia. _ o _ 

Ha poucos antiO$J na R~publíca Arg-entina, $urgia uma situação ide~
tica á do Estado do Rio de Janeiro e foi ella solvida pelo Çongresso Nacio-
nal, ordenando a intervenção, para o que foi votada uma lei autorizando o 
executivo a agir por essa fórma. _ _ o _ _ 

Em 18gg, a 2 de setembro, 28 deputados da Província de Buenos Aires 
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dirigiám-se aó Congresso élaqüella Repübliç:a e expun11am que o GQverná-
dor da mésmá, siifistituindo-se á vóntáde do eleitorado, havia, expolia<io á 
assembléá.legalfuente cónstitbida, organl.zãndo outra ao seu sabor, e pediám 
a intervenção. 

A 4 de setembro a Camara_ tios Deputados tomàva conhecimento da re-
preseiltação1 próferindo o Sr. Deputado Mitre um pequeno e energico dis-
óursó em que dizia : · . 

11 São tãõ g:ravés dS fa~ios que denUntl-ia à rêpresentãÇão que acaba de 
ser lida, quê importaml nó meu entendei', na sübvérsãõ do systema institu~ 
éioD.al da Provin~ià de Buenõs Aires. Ei' tãõ grave a sit~ação que estes prow 
gessos itl.iéiam nà referida provillcia tftlé, :na l:D.mha õpinião, cõm elles se 
cerram as portas .da vida GOnstituG.ic.'mal é leg-al a todos os partidos que não 
sejam os qtte estão no governo daquella proVíncia. Lifilito"Ifiê a formillar 
este juizo para transmittir aos Srs. Deputados, ô Sêntimehio que abrigo a 
respeito da.qui:llla sitt1açM, quê iD1p9ttà em um verdadeh•o pel'ígo institu-
éional e qüe póde dar em r~sultado a éliillinãÇãó de umã força po~tica do 
téri'êM legal emq@ ti'anqmlla e hontadãfilélité àctüóú até Mjé, éontribúi1ldó 
pãra a garantia da ordem e da paz püblieas ,;, 

Apresentãdó o parMer sobre ainterVI'ítlção; p~la quàl opiiióü a Commis· 
são dê NegocWs CóiístituGionaes, foi o projécto ássifri rêdigidô: 

i1 O Póder Execütivõ ~tei·vi..I;á na Próviilcia de BUI'lMs Aires, até a de~ 
finitivà co:ristituiçãô e iústii.llaÇãó do Poder Legislativo ", 

Sobre o mesrb.ó fallai'arb. vni'ios Srs , Deputaliós, convindo, pru•a aillus-
ti'a9ão do assumpto1 repri'lduzir nâ ititég·ra os Mhios cóD.GeitOs do Sr. Depu~ 
tadtl Vediá; que assim faJlou : 

Stt. PítEsm'EN'I'E. -Esta eu discusión generaL 
SR. VEDIA. ~ Pido la palavra. 
Voy á informar muy ~revemente á la honorable câmará de lãs razónés 

en que se funda el despacho de la comisión de negócios constituciõnales qüê 
acaba de oir. 

besde luego, debo refer.irme, siquiera sea ligeramente, á iõs súêéSós dê 
la província de Buenos Aires que motivaron la intervención decretada por 
el poder ejecutivo nacional, á fines del mes de abl'il último, dos ó ires dias 
antes de la apertura de estas mismas sésiones -legisla ti v as. 

Esa intervención debia ir á restablecer en la província de Buêi:iõS Ahés 
la forma republicana de gobierno; alterada, según denuncias qúé VéiiÜi.n del 
lado de la legislatura, por hallarse impedida _de funcionar,_ éni virtüd de 
actos de fuerza dei poder ejecutivo ; y según el gobernador dé lã prõvificia, 
por haber la cámara de diputados siroul!!,do escrutinios sobre la base de 
supuestas elecciones, que él se habia visto en el caso de desconõeér. . 

Instalada la intervenciún en la província de Buenos Aires, éle hechõ _hâ-
bia cesado, naturalmente; la .éausa d<~}C1;J.ciada por la cámara de diputados; 
y sólo se oflrecia al estudio ria mterv~JfÇinción la denuncia formulada por ~l 
gobernador. . . . -

De ese esf.,,Ac:s"":ltó,, s~il,'enor presidente - ó, mâs bien dicho, seiíores 
dlputad,"pdr~t no, deç_J.Scír al seií.or presidente lo que él sabe tan bién, ~ fé-
"'":· l",e~Ia, 1~ ~tl'anulación de las eleêciones de marzo, y la convoêatof'ia â là!i 

:nue':a~,__;i\-1 1 alas que acaban de ser juzgadas en una forma que, á juicio Çl.e là 
C"'Cotnision de negocios constituciona1e_s, no se concilia con las instituêiones 

cuyo goce y ejercicio garante el_gobierno federal á cada provinciã; défi.tl:'ó 
de las condiciones del articulo 5. o de la constitución. 

No COJ?-sidero opportuno, senor presJ.dentej y acaso no fuera tampõêo 
muy conciliable con roi situación de m~embro informante, detenerme á re-
fe_rir cóm9 se dese.nvolvió, desde sus pri~eros actos hasià los ultimôs, la 
intervenciôn confiada al pah'iotismo y á la rectitud del diStinguido ciudá~ 
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dano que nos preside; pero si ha de serme permitido rectificar, tratánd.o-se 
de hechos que he podido observar tan de cerca, dos puntos de la nota de 
los seií.ores diputados, eu virtud de la cual viene esto asunto á la considera-
ción de la honorable cámara. 

Nadie hizo llegar al seií.or interventor consejo ó insinuación alguna en 
el ·sentido de entregar el estudio de la elección á una junta ideal de ciuda-
danos insospechables. Absolutamente; semejante idea no llegó en ningún 
momento, en ninguna forma, al interventor. Y el seiíor interventor no fué á 
buscar, para entregarle la tarea de este escrutinio, caprichosamente, á un 
cuerpo en que figurase un candidato á ministro y un ciudadano de figura-
cióri más ó menos activa en los partidos en lucha ; no : fué á buscar á una 
junta de existencia legal, de capacidad legal ; á la junta de la ley provincial 
de elecciones, encargada de examinar en primer termino los escrutinios, 
compuesta por el presidente de la suprema corte, el presidente del tribunal 
de cuentas y el fiscal de estado. 

Enfermo el fiscal de estado, distinguido caballero doctor Pico, el seií.or 
interventor procuró integrar la junta con el vjcepresidente 1.0 de la suprema 
corte, doctor French, á quien nombró. El doctor French renunció el cargo, y 
entonces el seií.or interventor lo ofereció al seiíor doctor Dimet, ante el cual 
realizó diversos empeií.os para decidirlo a la acceptación ; y como tampoco 
aceptase, el seií.or interventor visitó en su propio despacho á todos los 
miembros de la suprema corte alli reunidos y insistió en que no le negaran 
en aquellos momentos ese servicio, que importaba tanto á la nación como 
á la provincia. El seií.or doctor French, presidente en ejercicio de la suprema 
corte, estando en esto de prefecto acuerdo los otros tres miembros de la 
corte que le acompaií.aban, manifestó al seií.or interventor que había en la 
província dos funccionarios tan insospechables como cualquiera de ellos de 
parcialidad partidista, con quien integrar la junta : el doctor Berra, director 
general de escuelas, y el doctor Alsina procurador general de la suprema 
corte; y por eso fué integrada la junta con el doctor Alsina ; á quien el 
interventor le hizo el ofrecimiento respectivo, en compaií.ia dei mismo doc-
tor French. Del doctor Alsina nada dicen los fumantes de la nota á que me 
refiero . 

Ya se ve, pues, si la junta estaba caprichosamente formada ó si lo es-
taba con arreglo á las leyes de la província y al deseo de integraria en la 
mejor forma. 

Viniendo al conflicto actual, seiíor presidente, debo decir que la comi-
sión considera que es el caso de enviar á la provincia de Buenos Aires una 
intervención por derecho proprio. 

La intervención por derecho propio sabemos que no precede sino en el 
caso de alteración de la forma republicana de gobierno, y es evidente que la 
forma republicana de gobierno está alterada en la província de Buenos Aires 
por dos razones fundamentales : primero, porque una minoria de una sola 
cámara ba usurpado derechos electorales del pueblo, otorgando títulos de 
diputados á personas no elegidas : segundo, porque no existiendo esta rama 
del poder legislativo, no existe el mismo poder, uno de los tres elementos 
indispensables, constitutivos del gobierno representativo republicano, uno 
de los tres poderes, que son distinctos, pero que son coordinados e armó-
nicos. 

Es essencial, para que exista la forma republicana de gobierno, que 
exista también la etl'ectividad, la realidad de suffragio, la effectividad y la 
realidad en. el tramite de la elección ruis ma y en el escrutinio escrupuloso 
que están en el deber de realizar las asambleas. 

No basta, seií.or presidente, ajustar las apparencias á las palahras de la 
constitnición; es preciso que ellas estén en los hechos y en las cosas, porque 
ya se ha dicho y se ha repetido muchas veces que de lo contrario, podena-
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mos !legar al estabelecimiento de una monarquia con todas las apparen-
cias de una republíca, ó al estabelecimiento de una verdadet·a tyrania, con 
tal que revistiese las formas esternas republicanas de la constitutión. 

De la evidencia, pues, de la no existencia legal, diré, constitucional, de 
esta rama del poder legislativo, y de la invalidez, por consigtúente, del po-
der legislativo mismo, ha llegado la comisión á establecer las Cé>nclusiones 
que acabo de exponer Iigeramente, respccto de la forma republicana de go-
bierno. 

Todas las constituciones hacen á las câmaras jueces exclusivos de la 
elección de sus miembros, y los dan esa facultad, sin duda, porque han que-
rido ponerlas á cuhierto de las usurpaciones ge todo poder extraüo o de 
todo ~rupo de personas que plideria influir en sus renovaciones y en su com-
posición ; pero de aqui no se derivaria absolutamente la facultad que tuvie-
ran las mismas câmaras para usurpar por su parte los titulos perfectamente 
adquiridos põr los diputados ó senadores electos que se presentasen á to-
mar parte en sus deliberaciones, porque, si en el prime1' caso habria uma 
usurpación extra:õ.a sobre el poder legislativo, en el segundo habda una 
usurpacion clel poder legislativo ó de la câmara respectiva sobre los elec-
tores, que en el acto de deliberar en las urnas son un verdadero poder, 
constituyen, segtí.n la acertada classificacion de un maestro, un verdadero 
pode1• electoral. . 

Por lo mismo que no tienen control las assembleas legislativas cuanclo 
juzgan ele la validez de los titulos de sus miembros, por eso mismo estan 
más en el deber de sorueterse á los princípios generales de la verdadera 
justicia politica, sin la cual não existiria sociedad libre y civilizada, estando 
á la celebre máxima norte americana, que recomienda ante todo á los pode-
res püblicos no abusar jamas de su derecho, porque desde el momento en 
que empiezan a abusar de él, da:õ.an otros tan respetables como el suyo. 

No hay regias parlamentarias fijas, seií.or presidente, respecto del al-
cance, ele los clerechos de las minorias, y no las hay, sin duda, porque es 
muy raro ver definido ese poder por las constituciones. 

Desde luego, puecle establecerse que el derecho que se concediera á las 
minorias en determinados casos, jamás poclría conducirlas á adueií.arse del 
cuerpo legislativo á que pertenecen, y a !levar á sus asientos á ciudadanos 
que eligiesen ellas y que no fueran la expresión ele la vercladera representa-
ción popular, por falta de elección ó porque no hubiesén tenido la maioria, 
indispensable en los comicios. 

Ni la constitucion argentina, ni lá norte-americana ni la brasileíia, ni la 
suiza, para no citar sino las representativas republicanas, dicen absoluta-
mente una sola palabra respecto dei poder de las minorias, porque entregan 
esto, induclablemente, á las exigencias de los tiempos, ai in1perio absolu.to 
de la necessidad, para los casos supremos en que sea indispensable salvar 
unas veces el cuerpo mismo y otras el estado mismo. 

Es ele notar, seiior presidente, que la provinda de Córdoba tiene en su 
constitución un articulo, el 70, que en términos semejantes también tienen 
otras constituciones de provinda, como las ele San Juan (y debo hacer pre-
sente que de la de San Juan es anterior á todas, porque viene desde el aií.o 
78), Santiago dei Estero, Mencloza y alguna otra, que establecen poco más 
ó menos lo siguiente : " La minoriá, en los casos de renovación, ó por cual-
quiera otra causa, bastará para juzgar dos títulos ele los nuevamente ele c-
tos, siempre que se hallen en mayoria absoluta respecto de sus miemhros, 
pero sólo hasta poderse constituir en quórum legal. " 

Esa ha sido, seií.or presidente en todo tiempo, la inteligencia dada a esa 
disposición pero nunca se ha podiçlo atribuir, como decía, á una minoria 
parlamentaria, el clerecho de adue:õ.arse por cualquier medio de la cámara, ó 
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de llevar á sus asíentos á personas que no presentasen títulos perfecta-
mente legales. 

En ei caso de la provincia de Buenos Aires, sólo hay el articulo de la 
constitución que establece que las câmaras son jueces exclusivos de la elec-
ción de sus miembros, pero ese mismo articulo babla de las câmaras como 
cuerpos constitucionales, y en ningún caso de sus minorias. 

El poder de acceptar diplomas de diputados, de reconocer e1 titulo de 
tal a los ciudadanos electos, es un poder eminentemente constitucional, que 
en ningtín caso pnede resiclir, repito, en las minorias de los cuerpos legisla-
tivos, pudiendo éstos funcionar en quórum. 

I-labia prometido ser breve, seüor presidente, y creo por otra ·parte que 
estos fundamentos bastan para justificar cl despacho de la comisión. 

Ese de pacho no entra dentro de ninguna de las fórmulas de curande-
rismo politico, ni entt·a tampoco, seguramente, dentro de una aspiración ge-
neral, á la que no escapa uno solo de los partidos de la província, ni s u 
mismo gobernador actual. 

Digo esto porque-es sabido que hay un reclamo unánime ·en la pro-
vincia en el sentido de la reforma de la constitución, que permita modificar 
el régimen electoral y municipal y suprimir todas las trabas que dificultan 
ó imposibilitan el gobierno. 

Pero no es posible atender á ese reclamo, porque ante todo está la 
suprema necesidad de respetar los artículos I05 y 106 de la constitución, 
que no necesito recordar á la cámara. Es necesario dejar esa obra á la pro-
vincia misma, esperando que algún día el patriotismo y el buen sentido 
indudable de sus hijos, salvándola de una decadencia política y de un 
desconcü~rto financiero denunciados también en documentos ptíblícos por 
uno de sus hombres más notables, encuentren la forma de llegar á .esa 
reforma indispensable. 

He dicho. " 
Salientada assim a gravidade de uma tal situação, que mostra a 

patente violação da lei, no Estado do Rio de Janeiro, onde ao poder legi-
timo substituiu-se outro, constituído ao sabor dos caprichos do presidente 
daquelle Estado, claro é que só a intervenção constitucional poderá pôr 
termo a um estado de cousas que tão profundamente affecta o regimen 
republicano federativo. 

Não só pelo art. 6 .0 da Constituição, como pelo 35, n. I , a acção do 
Congresso é a unica legitima no caso, cumprindo-lhe resolver sobre a con-
veniencia da intervenção do Executivo. 

O parecer da Commissão de Constituição do Senado expõe a legitimi-
dade do papel do Congresso, conhecendo do assumpto. 

Em defesa desse parecer fallou o Sr. Senador João Luiz Alves, que fez 
uma admiravel syntbese do caso e esclareceu, pela sua exacta definição, 
qual o caracter da intervenção que ia ser votada. 

Foram estas as palavras do eminente Senador: 
u Para meu voto, consciente e meditado, tenho como certo: 
1.0 , que a dualidade de assembléas legislativas implica uma violação 

da fórma republicana ; 
:J . 0 , que, para corrigir essa violação, o poder competente é o Legisla-

tivo. 
· Como intervem este poder? 

Por uma lei, cuja obri&atoriedade se imJ>Õe aos outros poderes- da 
União e do Estado- e a tooos os cidadãos. 

O Poder Legislativo só se manifesta pela lei. 
Tenho necessidade de dizel-o, porque nos casos de Matto Grosso e Ser-

gipe, de que fui relator, não propuz projecto de lei. 
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E não propuz, nos respectivos pareceres, approvados pela Camara, 
tendo o Senado sanccionado a mesma doutrina, porque naquelles casos a 
competencia para intervir era do Poder Executivo, nos termos de art. 6.•, 
§ 3.• da Constituição e independencia de acto legislativo. 

Deante do que venho dizendo, não é necessario accrescentar que julgo 
desnecessaria, mais do que isso - inconveniente, a regulamentação, por 
outros· pedida, do art. 6.• do nosso Estatuto Fundamental. 

Tal regulamentação é praticamente impossível, p-or não haver casuis-
tica capaz de abranger todas as hypotheses que a variedade de incidentes 
políticos póde fazer surgir, tornando-se assim a regulamentação arma peri-
gosa de arbítrio contra a autonomia dos Estados. 

Independentemente de regulamentação, o Congresso Nacional pôde exa-
minar cada caso concreto, sujeito á sua decisão, velando em cada um pela 
autonomia dos Estados e pela estabilidade da fórma republicana federa-
tiva. (Apoiados .) 

Estabelecidos, pois, os primeir·os fundamentos do nosso direito publico, 
para o caso occurrente, só me resta applical-os. 

Ha no Estado do B.io uma duplicata de assembléas legis-lativas? 
H a. 
E' um facto constatado pela notoriedade publica e confirmado pela 

mensagem do honrado Presidente da Republica. 
Dizer, como se pretendeu, que não ha tal dualidade, porque uma dessas 

assembléas se corresponde com o Poder Executivo do Estado , está por elle 
reconhecido, _e porque o Poder Executivo tambem se incorpora ao Legisla-
tivo pela sancção ou CJeto das leis - é invocar um argumento que, por pro-
var demais, nada prova. 

De facto, em primeiro logar, casos ha - e muitos - em que os actos 
do Legislativo independem de sancção do Executivo. 

Em segundo logar, a rejeição do CJeto torna lei o acto do Poder ·Legisla-
tivo. 

Demais, dizer que a faculdade do CJeto conferida ao Executivo incorpora-o 
ao Legislativo e suprime a dualidade, é affumar tambem que o referendum 
incorpora todo o povo no Poder Legislativo . 

A faculdade do CJeto, mera classificação de competencias, é dada ao 
.Executivo, como executiCJo, para assegurar a harmonia entre elle e o Legis-
lativo ; nada mais. 

Prova, finalmente, demais, o argumento, Sr. Presidente, porque, em 
virtude delle, o arbitt·o unico, soberano e definitivo da legitimidade do Poder 
Legislativo estadoal, seria o Presidente do Estado (apoiados), uma vez que 
o presidente derrotado nas eleições da Assembléa poderá sempre arranJar 
uma duplicata, com a minoria derrotada, reconhecei-a, corresponder-se com 
ella, etc. (11-Iuito bem.) 

Ha, pois, dualidade de assemJJléas no Estado do B.io. 
E ' preciso resolver essa situação violadora da fórma republicana; o Gon-

gresso não tem só o direito: tem o dever de fazel-o. 
Como? No caso concreto e ell quero accentuw· bem que é em um caso 

concreto que estoll CJotando a. interCJenção, no caso sujeito a exame ha um meio 
facil, claro, preciso para um criterioso pronunciamento do Congres-so Nacio-
nal : é verificar qual a assen;1bléa que, em virtude de sua lei interna, o 
Regimento, se constituiu, se reuniu legalmente, legitimamente. 

Fallece ao Congresso Nacional - é meu modo de ver- competencia 
para examinar as eleições de cada um dos cidadãos que se diz Deputado 
eleito em uma e outra assembléa, para o fim de, -validas umas, annullar 
outras, reconhecer este ou aquelle : o reconhecimento de poderes, o estudo 
das eleições é competencia exclusiva da Asseu:íbléa que tenha sido legal-
mente constituida. (Apoiados.) 
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Dar tal competencia ao Cong-resso Nacional é que seria matar a auto-
nomia estadoal. 

O CongTesso Nacional não indag-a de quem foi eleito, mas de quem, em 
face da lei local, se constituiu legitimamente em assembléa legislativa-
para os efl'eitos de reconhecimento de poderes e subsequentes. 

Verificando de que lado está a legitimidade ors-anica, por esse se pro-
nuncia; com o exclusivo fim de fazer cessar a dualidade, isto é, de reinte-
grar a fórma republicana por ella violada. 

Para chegar a esse resultado, no caso concreto, o Congresso encontra 
o preceito do Regimento Interno da Assembléa Legislativa do Estado do 
Rio, em virtude do qual o presidente legitimo da nova assembléa é o presi-
dente da anterior, desde que tenha sido .eleito, embora contestado. 

E' claro que a expressão " eleito n equivale a diplomado, nesse caso, 
porque só se expede diploma ao que reune a maioria de votos e porque só. 
depois de reconhecido é que o ca.ndidato se póde dizer eleito, sendo certo 
que o reconhecimento é posterior á installação ela assembléa em sessões . 
preparatorias. 

Pergunto ag-ora : qual a assembléa que se installou legitimamente ? 
Respondo que aquella que se installou sob uma presiden~ia legitima, 

porque foi precisamente para impedir as duplicatas que a assembléa do 
lUo, como a do Espírito Santo, seo·uindo o exemplo ela Camara dos Depu-
tados Federaes, adaptou o alvitre :le fazer presidir á nova assembléa o pre-
sidente da anterior, uma vez diplomado. 

Estava o Dr. Alves Costa diplomado? 
Diploma é a cópia da acta da apuração assignada pela maioria da junta 

apuradora, dil-o a lei eleitoral do Estado do Rio (art. 134), repetindo o texto 
da lei Rosa e Silva. 

Não vem; pois, ao caso discutir a quem competia presidir a junta 
apuradora ; onde estiver a · maioria della, está a junta legitima. O contrario 
conduziria a evidentes absurdos. 

Não é uma questão ele theoria· a resolver, é uma questão eminente-
mente pratica. 

A junta apuradora compunha-se de 10 membros. Destes, sete compa-
receram no logar e tempo competentes e expediram diploma ao Dr. Alves 
da Costa. Os outros tres nfto compareceram, mas, si comparecessem, o 
resultado final seria o mesmo, porque a maioria (? contra 3) expediria do 
mesmo modo diploma ao Dr. Alves da Costa. 

Logo, este está legitimamente diplomado, pois o seu diploma está assi-
gnado pela maioria dos membros natos da junta apuradora. 

Diplomado, presumptivamente eleito para os elfeito'> das sessões prepa-
ratorias da Assembléa, só a elle cabia a sua presidencia e só sob~ tal presi-
dencia podia se reunir legitimamente a assembléa. 

E' isso o que o Congresso Nacional vae decidir; é nesse sentido o meu 
voto. 

A assembléa legitima, excludente ele duplicatas, é, pelo regimen respec-
tivo, a presidida pelo Sr. Alves da Costa. Proclamai-o é respeitar a autono-
mia do Poder Legislativo do Estado do Rio. (Apoiados.) 

No reconhecimento ele poderes de seus membros procedeu bem ou mal 
tal assembléa? 

Esbulhou direitos, nfto reconhecendo a quem estava eleito? H.econheceu 
a quem não estava eleito? 

O Congresso não póde entrar nessa indagação. 
E nem o facto do esbulho elo direito político póde tirar o caracter de 

legitimidade dessa assembléa, porque, infelizmente, diz a historia política 
do nosso paiz, esse esbulho tem tambem se dado no Congresso Nacional, 
sem que por isso perca elle a sua legitimidade como Poder Legislativo. 
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A situação, pois, é esta : a fó rma republicana federativa está violada; 
ü poder competente para intervir é o Legislativo, para intervir por uma lei 
·Cm favor da assemhléa legitimamente presidida pelo Sr. Alves da Cost!l, 
~Jem entrar no conhecimento das eleições do Estado do Rio. (Mui to bem.) 

Está explicado o meu voto. Assim é que me pronuncio. Espero que, 
])em entendido o meu pensamento, se me faça justiça, affirmando que nesta 
tl'ibuna defendo, creio, sempre com sinceridade, a autonomia dos Estados 
·dentro da Constituição e a Constituição antes de tudo. (Muito bem, muito 
bem; palmas no recinto e nas galerias. O orador é cumprimentado por todos 
os seus collegas.) 

Tambem o illustre Senador Pinheiro Machado, com as responsabilidades 
de sua grande figura politica, tratou de exprimir o sep. pensamento em tão 
grave assumpto, proferindo estas palavras : 

O Sn. PINHEIRO MAcHADO (movimento geral de attenção). - Sr. Presi-
dente, tenciono occupar a attenção do Senado por poucos momentos. Não 
vejo necessidade de intervir no debate, embora se trate de assumpto grave, 
que entende com a boa pratica do regirnen republicano, porque os oradores 
que me precederam, defendendo o projecLo em discussão, o fizeram com 
eloquencia e argumentos convincentes, precisando com clareza a intenção 
daquelles que o acceitam. Julgo-me, pois, dispensado de repisar conceitos 
expostos a esta Casa com tanta elevação. 

E' mais uma explicação pessoal que me t raz á tribuna. 
Parte da imprensa desta Capital e membros do Parlamento, inclusive o 

illustre Senador por S. Paulo o Sr. Ellis, referindo-se á minha humilde indi-
vidualidade, acoimaram-me de contradictorio, de ter abandonado princípios 
e opiniões do meu partido e por mim proprio sustentadas no Parlamento, 
concordando com a intervenção no Estado do Rio, visto como, diziam estes 
críticos, o partido republicano no Rio Grande do Sul nunca foi intervencio-
nista. 

Jamais imstentámos que eramos adversos á intervenção! Seria eliminar 
o texto expresso da Constituição, que a determina, no art . 6. 0 

Em nossa opinião, essa provicl<mcia estabelecida na Constituição é uma 
excepção e não, como ha pouco affirmou o meu prezado amigo Senador 
Azeredo, uma necessidade para a Federação. 

Não é uma necessidade; ella surge como um remedio heroico para casos 
cxcepcionaes. 

A concepção dos constitucionalistas e dos republicanos deve ser outra: 
- que a Federação marche sempre escoimada desses vícios que a afeiam e 
a deturpam. 

Em debate memoravel, nós, nesta Casa, sustentámos que o art. 6.0 da 
Constituição não comportava interpretação e regulamentação; que era bas-
tante claro para ser applicado e, caso não o fosse, não era o Poder Legisla-
tivo ordinario o competente para interpretar : seria necessaria a convocação 
de uma Constituinte. 

Foi esse o ponto em que sempre nos collocámos, mas oppondo-nos con-
victamente á regulamentação do art. 6. o da Constituição. 

Esse tambem foi o ponto de vista em que se collocou· o .integro republi-
-cano, o notavel brazileiro Sr. Dr. Campos Salles, quando proferiu o memo-
ravel discurso em que, alludindo á magnitude do assumpto, o qualificou 
eomo - Coração da Republica. (Muito bem.) 

Não tinha S. Ex. necessidade, como disse o Sr. Senador Ellis, de esqui-
var-se deste recinto para não enfrentar esta questão, porque o Dr. Campos 
Salles, votando com a maioria, não fazia mais do que manter os princípios 
e as idéas por S. Ex. expostas nesta Casa em r8gr, quando estudando a 

rganização da justiça federal e abordando as questões ao art. 6. 0
, sustentou 
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que·-a intervenção cabia, em sua opinião., ao Poder Executivo, ao Poder 
!Legislativo· e excepcionalmente ao Poder Judiciario, quando decide em 
espeeie. 

O SR. SEVERINO ViEIRA. -Perfeitamente. 
O SR. Pnnmmo MACHADO.- Não é, pois, uma doutrina de occasião para 

dà.J: pasto ás nossas- paixões,_ aos nossos interesses de momento, que nos 
lev.a ·a concordar, no caso vertente, com a intervenção no Estado do Rio de 
Janeiro. 

VozEs.- Muito bem. 
O SR. PINJIEIRO MACHADO. - Jámais, Sr. Presidente, fizemos e faremos 

concessão das nossas- convicções. aos nossos sentimentos de all'eição pes-
soal ou ás paixões politicas que possam nos assaltar o animo. Não . 

Quando a nossa consciencia, a nossa razão nos indica o erro, confessa-
moi-o ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - Muito bem. Isto é nobre . 
O SR. PINHEmO· MACHADO. - ... porém jámais um interesse occasional, 

actual ou remoto, nos fará_ abrir mão de idéas que reputamos incarnadas 
com os interesses supremos da patria .. 

VozEs. -Muito bem. 
O SR. PINHEIRO MAcHADO.- Subscrevemos, Sr. Presidente, todos os 

conceitos de doutrina, brilhantemente expostos pelo Sr. João Luiz Alves. 
VozEs. - Apoiados. 
O Su. PINHEIRO MACHAD.o. - São aquelles os princípios, os argumentos 

que_ guiaraw e nortearam a. conducta de S. Ex. neste debate, os mesmos 
que guiaram e nortearam a, nossa. 

Não preciso,_ pois, Sr. Presidente, minuciosamente expor as causas espe-
ciaes que me levaram, como representante do Partido H.epuhlicano do H.io 
Grande do Sul, constitucionalista, presidencialista e anti-revisionista. (apoia-
dos), a acceitar o projecto em discussão, que vem restabelecer princípios 
l'epubli_canos: evide.o.temente.'deturpados e a liberdade popular. asphyxiada 
p.elo-guante do des.po-tis.mo-.. 1 

O Su. PEDRO BoRGES.- Apoiado·; muito bem. 
O SR. PINHEmo MACHADO . - Em que manifestamente se deturpou a 

fórma republicana? Dando o _ nosso assentimento e o nosso voto para que 
se: faça a intervenção no Estado do Ri:o de Janeiro, repomos a autonomia. 
do E'stado violada, de modo que a intervenção, que muitos acreditam desti-
nar-se sómente a servir de guarida e amparo ao Poder Executivo, quando 
ameaçado pela insurreição e anarchia, servirá tambem de resguardo á livre 
manifestação da vontade da maioria do povo daqu.elle Estado. (Muit.o bem; 
m·uito bem. O orador· é vivamente cumprimentado.) 

Vê-se, portanto, que no caso concreto a intervenção votada pelo Senado 
e ora sujeita á apreciação da Camara surge, como uma meclida excepcional, 
embora, mas perfeitamente ajustada ao art. ().o da Constituiç-ão. 

Defrontamos c.om a situação de facto, situação revolucionaria que pre-
cisa ter remedio. 

Não invadimos· a esphera d·as attribuições do Estado do Rio de Janeiro, 
pretendendo arvorar-nosem poder verificador de suas eleições, para deter-
minarmos quaes deverão ser os seus legisladores locaes·. 

Não; o que fazemos é constatar a violação mesma dos poderes sobera-
Bos do Estado pelo seu-presidente, vindo em soccorro da lei. 

Para nós a situação é como si o- presidente dissolvesse o 'J!)oder legisla-
tivo para governar por si só, porque a tant0 equivale substituir· l.lma as-
semhféa constituida ele accôrdo com os- preceitos estabelecidos· para a sua 
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organização-por outra que é obra exclusiva da vontade do presidente _ so-
breposta á lei. 

Dissemos que a intervenção-, no caso, é uma: excepção, medida aliás 
legal, porque é prevista pela Constituição. 

Quizemos com isto dizer que a providencia constitucional, estabelecida 
para um momento anormal que é o contrario á regra, só em casos especiaes 
tem applicação. 

Remedio heroico, como disse o Sr. Pinheiro Machado, o Congresso Na--
cional, na sua soberania, conhece as vantagens de seu emprego, não igno-
rando a gravidade da resolução a tomar, cioso, sem duvida, da pureza do-
regimen. 

Para isto, porém, elle examina cautelosamente a situação com que 
depara, e· que vê? 

Um Estado da União, onde a lei regula e garante o funccioilamento de 
um de seus poderes, o legislativo, estuprado pelo presidente- e o voto 

_ popular, base de nosso systema político, annullado. 
A assembléa legislativa é a unica competente para a verificação dos-

poderes de seus membros ; mas essa mesma verificação obedece a regras-
preestabelecidas, que, uma vez desrespeitadas, tornam tumultuaria a v:eri-
ficação. 

Succede-, porém, que uma das assembléas procede na verificação de 
accôrdo com a lei preestabelecida, ao passo que a outra desprez-a os pre-
ceitos que devem reger a sua constituição. Indubitavelmente esta ultima 
torna-se um ajuntamento illicito, sujeito á sancção do codigo penal e si o 
poder executivo, mancommunado com este ajuntamento, dá-lhe força e pre-
tende com o seu apoio emprestar-ll1e um caracter de legalidade, é evidente 
a sua cumplicidade delosa no facto. 

A fórma republicana é ferida, porque, como hem disse o Deputado 
argentino, Sr. Vedia_: 

" E' essencial, para que. exista a fórma republicana de governo, que 
exista tambem a elfectividade do suffragio, a realidade deste, a etfectividade 
e a realidade nos tramites da mesma eleição e no escrutínio escrupuloso 
que as assembléas estão no dever de realizar. " 

Ora, o-Congresso, examinando a representação que lbe foi enviada com 
a Mensagem do Poder Executivo, póde verificar a flagrante violação do 
sufl'ragio popular no chamado caso do Rio de Janeiro, chegando a essa evi-
dencia, pela apreciação das provas e pelo esturlo das leis que regulam a 
ma teria. 

Dahi chegou á evidencia de que só a assembléa presidida pelo Sr. Alver:; 
Costa é a legal, porque só esta se constituiu na conformidade das leis que 
regulam a verificação de poderes de seus membros. 

De fórma que a fun.cção do Congresso Nacional não é v:erificar poderes 
desta ou daquella assembléa, com o que violaria a autonomia do Est-ado. 
A situação é bem outra. O Congresso depara com duas assembléas, preten-
dendo cada uma ser a legal. Não é possivel uma situação assim, que equi-
valeria a um governo em duplicata, o que é o mesmo que nenhum governo. 
O Congresso, então, na fórma do art. 6. 0- da Constituição, que admitte a 
intervenção da União nos Estados, para manter a fórma republicana federa-
tiva, é chamacl'o a resolver a crise, a duplicata de govern_o, e reconhece 
legitima aquella assembléa que se constituiu de accôrdo com a lei que rege 
sua constituição. Uma vez rec_onhecida a legitimidade de uma dessas assem-
bléas, autoriza a intervenção para tornar effectiva a sua reselução. 

Consentir que o governo- do- Estado, caprichoso, violento, proclame 
le~itima_ a assem.biéa que constituiu á revelia dos suiFI'agios, á revelia da 
le1, seria consentir na eliminação do governo republicano, de cuja essencia 
faz parte a eleição do Poder- Legislativo e nãli> a nomeação pelo Executivo. 
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As palavras do Sr. Vedla, na Camara dos Deputados da Argentina 

dizem bem eloquentemente o que seria uma tal situação : 
" Não basta, Sr. Presidente, ajustar as apparencias ás palavras da 

Constituição; é preciso que ellas estejam nos factos e nas cousas, porque já 
se disse e se repetiú muitas vezes que, do contrario, poderíamos chegar ao 
estabelecimento de uma monarchia com todas as apparencias de uma repu-
blica ou ao estabelecimento de uma verdadeira tyrannia, como tal que reves-
tisse as fórmas externas republicanas da Constituição . " . 

E o que se está. passando no Estado do Rio de Janeiro não é mais do 
que uma simulação de vida republicana, porque de facto ó seu Presidente 
eliminou os orgãos legítimos da opinião, supprimiu o Legislativo, orga-
nizando uma sombra com essa denominação. · 

Os cidadãos habitantes do Estado, a qual das duas assembléas deverão 
obedlencia legal, quaes os impostos que deverão pagar? Os votados pela 
assembléa do presidente ou os votados pela assembléa legitima? 

Si o executivo do Estado, fingindo desconhecer a existencia desta, não 
sanccionru· as lei<; de impostos, nem por isto es ta mesma assembléa ficará 
com a sua acção annullada, porque ella propria promulgará suas leis. 

Seria ocioso enumerar em detalhe todos os graves inconvenientes de 
uma tal situação. Elles surgem naturalmente em todos os espíritos. 

Por isto a Commissão de Constituição e Justiça da Camara, de pleno 
accôrdo com a do Senado e pelos mesmos motivos expostos no parecer que 
adopta, propõe á Camara que approve o projecto do Senado, contido na 
proposição enviada a esta Casa. 

Sala das sessões, 18 de Agosto de 1910. - Frederico Borges, Presidente. 
- Germano Hasslocher, relator. -Raul Fernandes. - Ubaldino de Assis. -
Justiniano de Serpa, pela conclusão, com o protesto de dar outras razões, 
além das expostas pelo honrado relator. - Lam.enha Lins.- Teixeü·a de Sd. 
- Adolpho Gordo, vencido pelos motivos seguintes : 

A usurpação de funcções legislativas em um elos Estados, importando 
em subversão do systema representativo - base 

Voto vencido. das nossas instituições politicas - legitima a 
Ad. Gordo. intervenção da União com fundamento no art. 6. 0 , 

. n . 2 da Constituição Política, por haver violação 
da fórma republica federativa. 

• Sempre que o povo, diz Barraquero, não se governa por meio de seus 
representantes, sempre que não existam os tres poderes ou algum delles 
usurpe as attribuições de outro e sempre, emfim. que algum delles não 
possa exercer as suas funcções com inteira· inclepenclencia, a base da nossa 
forma de governo terá sido alterada. 

Em todos os casos, pois, em que os poderes que constituem a essencia 
da nossa fórma de governo tenham desapparecido ou sejam obstruidos em 
suas funcções, o poder federal tem o imprescindível dever de intervir, por 
direito proprio, na província que seja o theatro de taes attentados. " 

A intervenção tem por fim dru· remedio a uma lezão resultru1te da vio-
lação de princípios constitucionaes, e, dada a dualidade de Assernbléas 
Legislativas em um Estado, é evidente que a intervenção só poderá ter 
logar si a assembléa legitimamente eleita fôr impedida de exercer as suas 
funcções. Porque, si fôr reconhecida pelos outros poderes do Estado e 
exercer, cercada de todas as garantias e com a mais completa indepen-
dencia, as funcções que lhe são conferidas pela lei, a existencia de uma 
outra assembléa não perturbará, de modo algum, a vida constitucional do 
Estádo e afinal esta se dissolverá por si mesma. 

O projecto vindo do Senado reconhece legitima a Assembléa Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro , cujas sessões preparatorias foram presididas 
pelo Dr. Joaquim Mariano Alves da Costa e autoriza o Poder Executivo da 
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União a intervir nos termos do art. 6, n. 2 da Constituição, dada a perma-
nencia da dualidade de Assembléas Legislativas no mesmo Estado. 

Consta da Mensagem dirigida pelo Sr. Presidente da Republica ao ~on
gresso que o Presidente do Estado do Rio ele Janeiro corresponde-se e 
mantém relações officiaes com a Assembléa Legislativa que se organizou 
.sob a presidencia elo Dr. Modesto Alve'l Pereira de Mello. 

De modo que G que cumpre verificar é, exclusivamente, o seguinte : 
foi legitimamente eleita a Assembléa Legislativa a que se refere aquelle pro-
jecto, presidida em suas sessões. preparatorias pelo Dr. Joaquim Mariano 
Alves ela Costa? Si foi, é caso ele intervenção, persistindo o governo do 
Estado em sua attitude. 

Mas prova alguma foi offerecida ao Congresso Nacional ·de haverem os 
membros dessa Assembléa sido os legitimamente eleitos. Effectivamente, a. 
1·epresentação do Sr. Alves da Costa ao Sr. Presidente da Republica não 
foi instruída com quaesquer documentos que façam a prova de que os mem-
bros da referida assembléa são os legítimos representantes do povo. 
· O projecto vindo do Senado foi lido perante aquella casa do Congresso 
Nacional, na sessão de 9 do corrente, quando a mesma Assembléa não 
estava mais em sessões preparatorias. 

E ' publico e notorio que desde o dia 2 está ella constituída e funccio-
nanelo ordinariamente, sob a presidencia do Dr. Sebastião Lacerda, havendo 
ultimado a verificação de poderes de seus membros e annullado os diplomas 
·conferidos aos candidatos pertencentes ao grupo politico que apoia a 
.situação politica do Estado, com excepção de tres apenas. 

Nestas condições - declarar legitima a mesma assembléa, é approvar, 
:sem se fundar, aliás, em documento algum, todos os actos por ella prati-
cados na verificação de poderes., inclusive a annullação de diplom~s, quando 
é certo, entretanto, que aquelle grupo politico conta com elementos de 
grande prestigio no Estado e dispõe de poderosa força eleitoral. Declarar 
legitima essa Assembléa é dar á União autoridade para verificar poderes 
nas eleições estadoaes, é dar-lhe o direito de esposar odios e paixões parti-
darias, é attentar contra o regimen politico que adoptámos; é estabelecer 
um precedente de perniciosas consequencias em nossa vida constitucional; 
é emfim, converter uma instituição destinada a satisfazer -não interesses 
individuaes, mas interesses superiores da Republica- e a ser o eixo sobre 
o qual deve mover-se, em toda a sua pureza, o regimen federativo, em uru 
instrumento de anarchia e de subversão ! 

Nem é exacto que a alluclida assembléa tenha se constituído de accôrdo 
com a lei , por ter sido presidida, em suas sessões preparatorias, pelo 
Dr. Alves da Costa. 

Dispõe o art. 1. 0 do regimento interno da Assembléa Legislativa do 
Estado do Rio que, no primeiro anuo de cada legislatura, occupará a Pre-
sidencia o deputado que tiver sido Presidente, 1. 0 ou 2. 0 Vice-Presidente, na 
Drdem da presidencia, na ultima sessão legislativa annual, si houver sido 
eleito para a nova legislatura. 

O Dr. Alves da Costa foi o Presidente da mencionada assembléa, em sua 
ultima sessão legislativa; mas é manifesto que só poderia presidir ás sessões 
preparatorias da nova legislatura, si tivesse sido eleito, apresentando um 
diploma conferido em condições legaes. O seu diploma, porém, confiado 
pela Junta Apuradora do 4. 0 districto, que se reuniu em Petropolis, sob a 
iJresidencia do Juiz de Direito de Iguasstí., era nullo, por não ser legitima 
essa junta, como tornou patente o integro e illustre Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, desembargador Ribeiro de Almeida, no seu voto ao 
accordam denegando o habeas-corpus impetrado pelo Dr. Alves da Costa e 
<Jutros, voto esse que se acha concebido nos seguintes termos : 

Concedi habeas-corpus aos pacientes, que foram diplomados pelas juntas 
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parciaes, dos districto-s 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 e 5. 0 • Neguei-o, porém, aos que o foram 
pelo 4. 0 , por serem nullos os seus cliplomas . -Dispõe o art. 87 da lei n. 781, 
de- 14 de Novembro, de rgo6, que a Junta Apuradora será constituída pelo 
juiz de direito ou seu substituto efl'ectivo, como. presidente, e os presidentes 
das· juntas parciaes ou os seus delegados . De co.nformidade com essa dispo-. 
sição, como se vê da acta á fls . .'l26, organisou-se a Junta Apuradora de 
P.etropolis, presidida pelo 1. 0 supplcnte· do juiz de direito, na qual toma.ram 
:parte os delegados· das j1mlas parciaes da Para:Uyba do. Sul, Sumidouro, 
€armo e -ltaguahy. Funccionou legitim amente o I. 0 supplente do juiz de 
direito. 

Estava em eíl"ectivo exercício , como prova o documento a fls. 324, cem a: 
jurisdicção plena que lhes competia, conforme a lei n. 740, de 29 de Setembro 
de rgo6; a q11al dispõe no art. 12 - que nos termos onde não . h a juiz muni-
cipal, o juiz de direito. é substituído pelos seus supplentes, " com as mesmas. 
attribuições n, declara a lei • q.ue teem os juizes municipaes nos termos que 
não forem séde de comarca, observando-se assim a regra do art. ro, quanto 
á substituição plena "· E o art. 10, citado, incumbe ao presidente do Tribunal 
da Relação· a designação da ordem de substituição. Pois bem, pela tabella a 
fls . 323, organizada pelo presidente da Relação, se confirma que os substi-
tutos do juiz de direito. de Petropolis são os seus supplentes. Tambem func-
cionaram legitimamente os delegados das juntas parciaes da Para·hyba do 
Sul, S11midouro, Carmo e Itaguahy. Como se vê da acta a fls. 326, elles 
foram admittidos em substituição dos presidentes das juntas parciaes e se 
apresentaram com os officios de fls. 336 a fls. 342, pelos quaes foram suffi-
cientemenle autorizados. Assim, pois, essa junta apuradora é a legitima; 
somente ella podia diplomar os candidatos eleitos ; não a q_ue foi presidida 
pelo juiz de direito de lguassú. quando, conforme o art. 10, s 1. 0 , combinado 
com o art. 12 da citada lei, nas comarcas onde ha juiz municipal e este é 
impedido, compete a substituição ao juiz de direito da comarca visinha e 
assim tambem sómente na falta dos supplentes, nas comarcas onde não ha 
juiz municipal, como a de Petropolis. Por estes fundamentos neguei provi-
mento aos pacientes do 4- 0 districto, considerando que os seus diplomas, 
nullos pela incompetencia das pessoas que os concederam, não lhes dão 
direito a set·em protegidos por " habeas-corpus n, para intervn:em nas 
sessões preliminares da Assembléa Legislativa·, o que não obsta a que a 
mesma assembléa reconheça como entender os poderes dos. seus membros . n 

Em conclusão : não posso dar o meu voto ao projecto : 
1. 0 Porque não se constituiu legalmente a Assembléa que foi presidida, 

em suas sessões preparatorias , pelo Dr. Joaquim Mariano Alves da Costa; 
2. 0 Porque não ha prova alguma de que essa assembléa tivesse sido 

IegitÍlllamente eleita ; e 
3. 0 Porque, ao contrario disso, as ultimas eleições effectuadas no Estado 

do Rio de Janeiro tomam patente que o grupo politico que apoia o governo 
desse Estado dispõe de grande força eleitoral e não poderia ter eleito tres 
deputados sómente. 

Pedro Moacyr -vencido por ser contrario ao projecto do Senado, e nos 
termos do substitutivo motivado que subscrev-i com o Sr. h·ineu Machado, 
a quem vão estes. papeis com vista no prazo regimental, a que tem direito. 

lrineu Machado- vencidq nos termos de voto em separado e substitu-
tivo que ora oll'ereço . 

0 Poder Executivo, por mens,agem de 2 de Agosto passado tranc;mittiu 
ao Congresso Nacional uma representação firmada pelo Dr. Alves Costa, na 

qualidade de pres-idente de uma das duas Assem-
Yoto em separado. bléas Legislativas, que ora funccionam no Estado 

do Rio de Janeiro, e na qual essa corporação, alle-
g·ando ser a que se constituiu legalmente, reclama a intervenção dos poderes 
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fêderaes, na fórn1a no art. 6.0 §§ 2. 0 e 3. 0 da Constituição Federal, para que 
seja reconhecido, cessando a dualidade de assembléas do Estado. 

ü Sx. Presidente da Republica se limitou a eneaminhar para o CongFesso 
Nacional esse pedido de intervenção, declinou de qualquer ·competencia para 
intervir no Estado, reconheceu que, na especie, o unic(} poder competente 
para o fazer é o Podell Legislativo da União . · 

Estamos de perfeito accôrdo neste ponto. 
Além de faltar ao actual Chefe do Poder Executivo a necessaria impaF-

cialidade para apreciar e dirimir, o conflicto suscitado pela dualidade das 
assembléas do Estado, em que justamente uma dellas. representa o partido, 
de que S. Ex. é o di:rector ostensivo, - o caso constitucional pertence á 
categoria dos que sómente o· Congresso Nacional póde julgar de jure proprio 
ou sob provocação de parte interessada. 

De passagem cumpre observar que a assembléa presidida pelo Dr. AlYes 
Costa invocou mal, em seu fav.or , a disposição· do art. 6.0 § 3. 0 da Consti-
tuição · Federal, porque esse paragrapbo prescreve que a intervenção do 
Governo Federal 11 para r estabelecer a ordem e tranquillidade em um 
Estad.o se dará d requisição do respectioo gooernador , . Esta re~uisição não 
se deu, n em a ordem ou tranquillidacle no sentido em que a Constituição 
empregou taes vocabulos, foi ou está: sendo perturbada no EE>tado do Rie de 
Janeiro. 

Apropriaassembléa peticionaria da intervenção reconheceu isto mesmo, 
omittindo, truncando, da citação elo § 3: 0 do art 6.0 a ultima phrase - -d 
requisição dos respectioos gMernadores. 

A intervenção, portanto, dos poderes federaes naquelle Estado deve ter 
por unico fundamento o § 2. 0 do art. 6. 0 que adscreve á. União o direito de 
assegm·ar em cada Estado 11 a. fórma republicana federativa. , 

Uma dualidade de assembléas legislativas em qualquer Estado póde 
importar em nosso juizo:, uma violação da fórma republicana que segundo 
o preambulo e o. art. 1. 0 da Constituição Federal, tem de existir em nosso 
paiz 11 sob o regimen representativo ". 

O Sr. Aclolpho Gordo, digno me~nbro da Commissão, no seu voto ven-
cido, deixou bem claras as razões· de doutrina e de direito constitucional 
que autorizam essa iiüerpretação do § 2.o-do art. 6. 0 e, por não alongar este 
parecer, reservaremes· para o plenario o desenvolvimento ela nossa argu-
mentação, firmada no conjuncto das lições e pratica dos outros povos cuja 
organização ünitamos, bem como na leal intelligencia elos nossos textos 
constitucionaes: .. 

O Congresso Nacional não precisaria, entretanto, da requisição de uma 
assembléa est.acloal para poder intervir no respectivo· Estado. e reintegrar 
a fórma republicana. Aliás, estas requisições: de intervenção compe,tem 
sómente aos executivos estadoaes, no caso expresso do§ 3. 0 do art. 6·.o, que 
é o de desordem ou commoção intestina. 

Nos demais casos., is.to é, " para repellir a invasão· estrangeira ou para 
assegm·ar a fórma republicana federativa " a interven ção do Executivo ou 
do Legislativo federa l, conforme a hypothese, pócle e deve ser feita de motu 
proprio, sem solicitação alguma, pela força dos deveres incumbidos ao 
Governo Federal, de zelar 11 pela guarda da Constituiçáo e das leis ", art. 35, 
§ L 0 da Constituição. 

Assim, oncle.quer que o Poder Legislativo Federal saiba estar affectada 
afórma republicana, deturpado o regimen representativo, violado o systema · 
federativo, desconhecidos ou desobedecidos os princípios constitucionaes da 
lJ;nião, denh·o dos quaes se devem organizar e v-iver os Estados (art. 63) a 
intervenção ünm~diata se impõe, decorre das attribuições conferidas taxati-
vamente pela propria Constituição aos orgãos d'a s0ber.an·ia nacional. 

Si o Congresso Nacional se limitar agora a examinar o caso político do 
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Estado elo Rio de Janeiro, postergando outros muito mais g·raves quanto á 
violação dafórma republicana, incorrerá nas mais justas censuras fará obra 
incompleta, creat·á uma situação inconstitucional de desigualdade entre os 
varios Estados da nossa federação, corrigirá_ um attentado á ordem consti-
tucional, apenas porque um dos interessados suspeito na política de um 
Estado reclamou esse remedio heroico da intei·venção e deixará que uma 
grande parte do territorio nacional continue entregue ao imperio de leis e 
.situações inii·ingentes da lei fundamental, instituída para modelo e regra de 
todas as organizações locaes. 

As profundas irreo-ularidades da situação desse Estado, em que a lucta 
desigual entre o Presidente da Republica e o do mesmo Estado veiu a desi'e-
chat· na dualidade actual de assembléas e na dualidade proxima de gover-
nadores , valem como symptoma de uma enfermidade mais generalizada, a 
que é mister atalhar para que o Brazil inteiro não se transforme, sob appa-
rencias de uma legalidade sophistica, em uma cooperativa de oligarchias , 
ticando vasias de sentido as formulas de Republica e Federação inscriptas na 
Constituição de 24 de Fevereiro. 

Está, pois, chegado o momento, para o Congresso Nacional, de all'rontar 
todas as difficuldades sem paixões ou interesses políticos de qualquer natu-
reza, para collocar-se á altura da crise, cujas raizes, aliás, veem de longe, e 
resolver com superioridade inatacavel sobre a reintegração dos Estados da 
Federação dentro dos princípios da fórma representativa republicana, que a 
Constituição Federal adoptou. e que as constituições, os governos olygar-
chicos e as dictacluras nos Estados cada vez mais desrespeitam á sombra de 
uma impunidade revoltante, sacrificando direitos e liberdades. 

Dentro da exiguidade do prazo regimental concedido para olferecer á 
Commissão o nosso substitutivo, é impossível estudar cumpridamente a 
organização política de cada um elos Estados. Entretanto, sem prejuízo ele 
emendas additivas no plenario, podemos desde já :indicat· varias consti-
tuições estadoaes, attentatorias, umas ao seu conjuncto, outras em um certo 
grupo de textos, ela fórma republicana, da autonomia municipal e do systema 
representativo, mandados expressamente observar nas unidades políticas 
da Federação pela Constituição da Repuhlica. Nesse sentido, acceitaremos 
todas as reclamações e esclarecimentos que nos venham auxi.li,ar para esta 
obra ele restituição do regimen republicano ao povo brazileiro. 

No Estado do Pat·á, gue reformou a primitiva constituição, o presidente 
do Estado póde ser reeleito para o período immediato e não póde aspirar a 
esse supremo cargo quem não fôr paraense nato. Ora a reeleição presiden-
cial é uma violação expressa dos princípios constitucionaes da União. 

A Constituição de 24 de fevereiro, afastando-se, nesse ponto do seu 
modelo norte-americano, mas adoptando como lei expressa as praxes de não 
reeleição, vigentes desde a nobre r ecusa de Washington á seíl'undareeleição, 
determinou que em caso algum o presidente da Republica poderá ser 
reeleito para o período immediate. E' este um principio sem excepção que 
decorre da temporm·iedade de funcções , um dos característicos essenciaes 
do governo republicano . 

A reeleição, mesmo sob o disfarce da exigencia de dois terços ou tres 
quartas partes do eleitorado, perpetuará ou tomará de facto vitalicio o Chefe 
do Executivo, revestindo-o de um caracter monarchico. Com as reeleições 
se estão eternizando em certos Estados os respectivos governadores, as suas 
clientelas políticas, e as suas famílias - sendo sacrificados os princípios de 
representação das minorias e da renovação legitima dos mandatarios do 
povo. Inspirado nessas ideas democraticas universaes, foi que a Constituição 
Federal prohibiu a reeleição, devendo os Estados respeitar esse principio 
constitucional da União (at·t. 63) nas suas respectivas organizaçqes. 

A exigencia de paraen.se nato, consagrada na Constituição do Pará, 
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talvez como represalia á Constituição. do Rio Grande do Sul, que adaptou o 
mesmo principio, tambem attenta contra a íg·ualdade de direitos politicos, 
pertencentes a qualquer brazileiro em todo o territorio nacional. (Vide 
artigo.:. da Constituição Federal.) . 

O Estado do Amazonas, realizou no anno passado, uma reforma consti-
tucional; e si não ia permitlir a reeleição do governador, já encerrava no 
hôjo outras infracções da Constituição Nacional, na organização do poder 
legislativo local. 

O Sr. Nilo Peçanha interveill por um amistoso telegrama que lamenta-
mos não ter aqui sob os olhos, porém que poderemos ler no plena.rio. Nesse 
telegramma, o Sr. Presidente da Republica exhortou a situação amazonense 
a que não incidisse naquelles attentados á fórma republicana representativa 
democratica, e conseguiu ser attendido. Ahi está, pois, o Chefe actual do 
Executivo Federal defendendo, ou a11ticipando a defesa dos mesmos principias 
cuja reintegração em diversos Estados vimos agora propugnar. 

No Estado do Ceará houve em 1905 uma reforma constitucional, deter-
minadamente para ser permittida a reeleição do actual presidente. (Vide 
art. 48 da citada lei de r eforma.) 

No Estado de Alagoas, o presidente actual se reele!l:~u, termina11do só 
em 1912 o seu terceiro mandato. O governo tem sido aui occupado, alter-
nativamente, pelos Srs. Euclydes Malta, seu il·mão, e seu sogro barão de 
Traipú. 

No Estado de Sergipe occorre, como nQ do Rio de Janeiro, uma duali-
dade de assemhléas. Este caso devia ter sido submettido á resolução 
soberana do Congresso ; não o foi, e o presidente da Republica, sem 
haver p erturbação material da ordem, mandou repor o actual presidente 
do Estado. 

A situação política de Sergipe, a cujo respeito transcrevemos abaixo os 
importantes telegrammas dirigidos ante-hontem á Camara p elo Sr. vice-
presidente do Estado, tem de ser reposta em discussão , e provocará uma 
intervenção federal na forma geral do nosso substitutivo . 

Telegran1mas : 
AiiACAJÚ, 1 setembro. -Presidente Camara Deputados - Rio . 
Usando faculdade§ 9- 0

1 art. ::i2 Constituição Federal como vice-presidente 
sou Estado Sergipe presidente nato assembléa legislativa, art. 2. 0 , reforma 
constitucional 10 outubro 1901 represento Camara Deputados solicitando 
que projecto. autorizando Governo Federal intervil· caso Estado Rio afim 
cessar dualidade poder legislativo comprehenda medida autorizando inter-
venção este Estado sentido tambem cessar dualidade assembléa legislativa_ 
reconhecendo garantido funcção assembléa minha constitucional presidencia 
assembléa que presido está legalmente constituída havendo mez fevereiro 
este =o verificado poderes seus membros foram proclamados forma lei 
lavradas competentes actas fim funccionar sessões preparatorias ilnpetrei 
obtive habeas-corpus, juiz seccional aqui mandou garantir minha ~utoridade 
direito reunião candidatos diplomados junta apuradora- Presidente Estado 
impedindo então occupasse edificio assembléa, determinei reunião casa par--
ticular- Simultaneamente exercício assembléa legislativa funccionou illegi-
tima . C?mposta_ ~idadã~s não eleitos diplomados_ fa}sa . junta_ apuradora 
prestigiada arb1tr10 presidente Estado obvw caso Rw Sergipe existe perfeita_ 
analoo-ia preponderando Sergipe circumstancia valiosíssima competir· 
presidencia Assembléa vice-presidente Estado determinação Constituição. 

Saudações. - Manoel Baptista Itajahy, vice-presidente do Estado . · 
-A' Commissão de Consti~ttição e Justiça. 
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A.ltACAJÚ. 2 Setembro.- Pesidente Camara Deputados - Rio -Sendo 
minha autoridade prefixada insoptlli;mavel absoluta independente verificação 
facto direito si dualidade A sembléa Estado Rio reclama intervenção Go-
verno Federal restabelecer fórma republicana violada mesma hypothe e e tá. 
Sergipe cujo poder legislativo suspenso prepotencia presidente Estado 
acarreta perturbação regular funccionamento instituições. - Si Congre so 
Nacional reconhece legitima Assembléa presidida Dr. Costa força dispositivo 
re!l'imental maioria razão deverá data venia proclamar legitima Assembléa 
minha presidencia derimir subversão 1·e~imen federativo Estado Rio d ixando 
insoluvel violação regimen Sergipe ser1a de aggregação territorio nacional 
unido vinculo Constituição Federal qualidade primeira autoridade Poder 
Legislativo cumpro dever zelar sua autonomia reclamando providencias 
integridade suas funcções embora presidente Estado prestigie facção parti-
daria erigida Assemblea Legi !ativa poderes constitucionaes independentes 
Executivo carece competencia reconhecer definir legitimidade Assembléa 
a sim Executivo seria arbitro outros poderes constituindo-se dissolvendo-os 
seu talante segundo paixões oscilantes momento Con tituição investindo 
vice-presidente Estado presidencia A sembléa, penso resume-se ligam 
áquella que atisflzer e e preceito consequencia Assembléa organi:Lada pre-
sidida fora termos precisos Con tituição aberra fórma federativa sujeitar 
minha autoridade capricho pre idente impondo-me presidir Assembléa 
illegal por elle con tituida importaria absorpção independencia legislaüva 
pelo executivo criterio repellido eu o mais rudimentar. Identidade motivos 
casos Rio Sergipe determina uniformidade decisão - Espero Congre so 
Nacional composto representantes dignos Republica aberá garantir Assem-
bléa sob minha presidencia. Saudações. Dr. Manoel Baptista Itajahy, vice-
presidente do Estado. -A' Commissão de Constituição e Justiça. 

No Estado do Espírito Santo, em 2 de maio de 1892, foi reformada a 
Constituição, ficando limitadas (art . 43) as attribuições da assembléa á mate-
ria orçamentaria e de impostos, além de outras secundarias ; creando-se 
corrw org-ão de secção politica, um quarto poder, que é a policia (arts. 3x e 32) 
e golpeando-se profundamente a autonomia municipal. 

Releva neste ponto advertit· que quasi toda as Constituiçõe estadoaes 
violaram abertamente o art. 68 da Constituição Federal, que assegurou a 
absoluta autonomia dos municípios. 

Infelizmente não nos é pos ivel, neste voto, enumerar e comentar os 
artigos dessa Constituições, infrino-entes uns mais, outros meno~, elo dito 
preceito constitucional da União, ma a discussão no plenario dará occasião 
a esse estudo, bem como ao de outras questões congeneres. 

1o Estado do Rio Grande elo Sul a Carta de ILj de julho de 18gr, elabo-
rada com accentuado ectarismo, por Julio de Ca tilbos, diverge, em abso-
luto , dos moldes e princípios constitucionaes da União. A Constituição 
rio-grandense está calcada nos princípios da chamada Republica dictatorial 
ou sociocratica, defendida por A. Comte; é um cartel de desafio á Constitui-
ção Federal, inspirada na escola democratica repre entativa .desde o seu 
preambulo. Julio de Castilhos tinha por programma reformar um dia a Con-
stituição Federal nos moldes da rio-grandense, para completar a reorga-
nização republicana, tal como a entendia, dentro do systema sociocratico e 
dictatorial, que impuzera ao seu Estado. 

O Rio Grande do Sul tem vivido, portanto, desde 18g1 até hoje, fóra da 
orbita con titucional do paiz, dando isto logar a uma revolução e a successi-
vas agitações, que só podem terminar com a reconducção do Estado ao 
domínio do systema politico nacional. rão existe Poder Legislativo. O pl·e-
sidente legi la e executa, e até póde reformar a Constituição, como lei 
ordinaria. 

Os municípios estão á mercê do presidente ; a sua autonomia, a sua 
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propria ex.istencia, depende de um simples acto da administração do presi-
dente omnipotente. 

Além disso, alto funccioBario, eleito por 5 annos, é indefinidamente 
reelegivel, e só póde ser eleito um rio-grandense nato. A assembléa tem 
funcções l'!trictamente orçamentarias. 

Os artigos da Constituição rio-grandense mais caracteristicamente atten-
tatorios da Constituição Federal são os de ns. 20, g, 10, n, ~ 1. 0 , 12, 46,:76 e 
62 § 2. 0 • Trata-se de uma Constituição a substituir e não a reformar. 

No Estado do Rio Grande do Norte, o presidente (art. 22 da reforma 
constitucional de 190:7) é eleito por seis annos, prazo muito excedente do 
quatriennio presidencial federal, o que constitue evidentemente uma infrac_ção 
de preceito constitucional da União. 

No Estado da Parahyba, a Constituição de 3o de julho de 1892, 
art. 19, § 28, confere á assembléa. e na ausencia desta ao Eix:ecutivo o direito 
de decretar o estado de sitio e a suspensão de garantias, inclusive o habeas-
corpus. No art. 28 exige, para ,presidente do Estado., que seja parahybano 
n:ato. 

Quanto ao Estado do Rio de Janeiro, cabe-nos examinar em 1. 0 logar a 
legalidade da Assembléa pres idida pelo Sr. Alves Costa. 

Reuniram-se em Petropolis duas juntas apuradoras. 
Uma dellas, presidida pelo juiz Autran, expediu diplomas de deputados 

pelo 4-o districto aos Srs. João Cruvello Cavalcanti, Bulhões Carvalho, 
Edwiges Queiroz, Bernardino Franco, Brazilino de Freitas, RochaWerneck, 
Machado da Cunha, Carvalho de Brito e Horacio de Carvalho. 

A outra, presidida pelo juiz Godoy e Vasconcellos, expediu diplomas aos 
Srs. Alves Costa, Sebastião de Lacerda, Marcondes Machado, Land, Horacio 
de Carvalho., Horacio Gomes, Bernardino de Mello, -Cruvello Calvalcanti e 
Domingos de Almeida. . 

Vê-se, pois, que- uma vez decidida a nullidade dos diplomas expedidos 
pela junta que funccionou sob a .presidencia do juiz Godoy e Vasconcellos -
concluir-se-ha que são igualmente .nullos os trabalhos da assembléa que se 
reuniu sob a presidencia do Sr. Alves Costa. 

Dispõe o art. 8:7 da lei n . :781 de 14 de novembro de 1906 :-
"A junta apuradora da sé de dos districtos eleitoraes se reunirá no edillcio 

da Camara Municipal e será formada pelo juiz de direito da comarca, como 
presidente, ou seu substituto effectivo, na falta, ou impedimento do primeiro, 
e dos presidentes das juntas dos municípios do districto .respectivo, ou de 
um dos membros delegado pelos outros, e fará a apuração geral elos votos 
constantes das authenticas das apurações parciaes da eleição para deputa-
dos, dentro elo prazo de 3o dias, depois destas apurações . 'Servirá de secr.e-
tario o tabellião que fôr designado pelo presidente da junta. '' 

O· Sr. Godoy e Vasconcellos, sendo juiz de direito de Jguassú, n:ão 
podia presidir a junta de Petropolis, na falta ou ausencia do juiz desta 
ultima comarca.. 

São claras e terminantes as disposicões do art. 10 e seu § 1. o e 12 da 
lei n. :740, ·de 29 de setembro de rgo6. , 

Dizem o citado art. 10 e seu § 1. o : 

" Art. 10. Os juizes de direito serão suhstitU:idos em seus impedimentos 
pelos juizes municipaes elo termo ou termos da .comarca, na ordem que o 
.presidente da Relação designar. 

§ 1. 0 Na falta ou im,pedimento destes a substituição será feita pelo juiz 
de direito da comarca mais visinha, na ordem estabelecida ,por este artigo, 
tendo em vista a facilidade de communicação . " 

E o art. 12 : " Aos suplentes dos juizes de direito no fôro da séde da 
comarca cabe a sUbstituição destes no preparo dos processos com as mesmas 
attrib.uições que teem os juizes municipaes nos termos que não forem séde 
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de comarca, observando assim a regra do art. 10 quanto á substituição da 
jurisdicção plena. " 

A lei eleitoral, que é posterior, lei n. ;81 de 14 de novembro de 1go6, de-
termina, porém, no citado art. 87, que esses juizes de direito para o e .!feito 
especial da apuração geral de eleição, sejam substituídos pelos seus substi-
tutos effectiPos, isto é, pelos supplentes. . 

Desse modo a limitação posta pelo citado art. 12 da lei judiciaria que 
dava sómente aos supplentes a substituição nos preparos de processo foi 
derog-ada pelo art. 87 da lei eleitoral, seg-undo o qual todo e qualquer substi-
tuto effectiPo do juiz de direito da comarca que i'ôr a séde do districto elei-
toral tem attribuições para o substituir no processo de aplll'ação geral das 
eleições. · 

Que o supplente de Petropolis é substituto effectiPo do juiz ·de direito 
desta comarca, é materia fóra de duvida. 

O 1.0 supplente de Petropolis é quem devia substituir o juiz de direito 
impedido e isso se verifica, de modo inequívoco, não sómente ante os textos 
já citados da lei judiciaria, mas tambem em face do disposto nos arts . 5." 
e 2 .0 da mesma lei e de que se vê na tabella A anexa á mencionada lei 
n. ;4o de 29 de setembro de 1906. 

O citado art. 5.0 dispõe que " as comarcas em que se divide o Estado, 
seus termos, collegios e séde, são as da tabella annexa A, e desta tabelia 
consta que Petropolis é comat·ca de 2.a . entrancia com séde em Petropolis. 
constituída por um só termo- o de Petropolis,- tudo de accôrdo com o§ r. o do 
art. 2. 0 '.la mencionada lei, segundo o qual "póde coincidir o termo com a 
comarca nos municípios que forem sécle desta . " 

A' vista do exposto, e attendendo ainda que, em 28 de dezembro <lo 
auno passado, o presidente do Tribunal da Relação do Estado do Rio, ex-vi 
do art. 147, lettra c, da lei de orgauização judicial'ia, n. ft3 A, de 1 de março 
de 18g3, e -do art. 10 da de n. 740, de 29 de setembro de 1906, baixou a tabella 
em que regula a o1·dem de substituição dos juizes de direito das comarcas 
do mesmo Estado pelos juizes municipaes, e desta se vê que o juiz de direito 
da comarca de Petropolis é substituido " pelos supplentes dessa mesma 
comarca pela ordem " ; - a questão perde toda a sua importancia, e não ha 
logar para duvidas. 

Não procede igualmente a objecção de que o I. o supplente do juiz de 
direito de Petropoiis não podia ser o presidente de uma junta composta de 
juizes togados, porquanto a razão da competencia do juiz de direito ou do seu 
substituto effectivo, resulta de disposição especial da lei e do logar em que 
se realiza a apuração de authenticas que estão sob a sua guarda. Vê-se. 
aliás, do proprio documento da acta Alves Costa que o juiz Godoy conside-
rou o 1. 0 supplente Dr. Autran como o substituto legal do juiz de direito 
Jacomo Pires, impedido. 

Releva ainda ponderar que a comarca de Iguassú não é a mais proxima 
de Petropolis. 

Quanto á outra junta, presidida pelo supplente Autran, a decisão sobre 
a sua 'legalidade não resolve a questão, pois della não sabiu o diploma do 
Sr. Modesto Mello, que foi o presidente da outra assembléa, contra cuja 
legalidade reclama a mensagem Alves Costa. 

Cumpre, entretanto, estudar as condições da sua legalidade externa. 
Nos termos elo art. 87, da lei n . ;8r de 1906, se organizou a junta apuradora 
de Petropolis, que funccionou sob a presidencia do 1. 0 supplente Dr. Raul 
Autran e na qual tomaram parte os dele~ados das juntas parciaes da 
Parahyba do Sul, Sumidouro, Carmo e ltaguaby . Esse 1. 0 supplente 
funccionou leg-itimamente, como já vimos, com a jurisdicção plena que lhe 
competia nos termos do art. 12, da - lei n . 740 citada, combinado com o 
art. ?87, da lei n. 781, ambas de 1906. Os delegados das juntas parciaes 
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daquellas quatro juntas se apresentaram com os officios que os habilitavam 
sufiicientemente a funccionar na junta apuradora geral. Ainda que os juizes 
municipaes de Sumidouro e Itaguahy, depois de se declararem impedidos 
para comparecerem p essoalmente á apuração geral, tenham participado das 
juntas parciaes que nomearam delegados, e logo em seguida hajam compa-
recido á junta presidida pelo juiz Dr. Godoy e Vasconcellos, n em por isto 
fica prejudicada a legalidade externa de junta Autran, nem mesmo se 
controverteu. a authenticidade dos títulos de delegação. 

Entretanto, estes factos, apreciados á luz da r edacção do art. 87 da 
cit ada lei n . 781, de 1906, podem suscitar uma questão, a de saber si o juiz, 
uma vez t endo presidido a r eunião da junta parcial e cooperado na nomea -
ção de delegado, podia depois revogar, por si só, esse acto conectivo 
e r eassumir funcções na júnta de apuração geral, ou si com o exercício 
da presidencla na junta parcial renunciou d e modo irrevogavel esse 
direito . 

Taes ohjecções não teem solução na legislação do Estado. 
Seja, porém , como fôr , desde qúe o diploma do Sr. Alves Costa era nullo 

o sobre o do Sr. Modesto Mello nenhuma duvida foi arguida, segue-se que, 
mesmo consideradas nullas as duas juntas do 4 o districto eleitoral, a presi-
dencla da assemhléa indubitavelmente cabia a esse ultimo diplomado, nos 
termos do art. !. 0 do r egimento interno da Assembléa Legislativa, modifi-
cado em 3o d e outubro do anuo passado. 

Dentro, pois, de uma stricta opção e11;tre as duas assembléas , encarando-
lhes a composição p elo aspecto da sua legalidade de jure, e si adaptasse-
mos o criterlo de ordenar a intervenção simplesmente em favor d e uma ou 
d e outra, teríamos de optar pela assembléa Modesto de Mello, desprezando, 
é obvio, o r esultado do 4.0 dlstricto eleitoral do Estado. Considerado assim 
inexistente o diploma do Sr. Alves Costa, r esulta que todos os d emais actos 
praticados sob a sua presidencia estão affectados d e nullidade, como sejam 
a designação d e casa particular para o funccionamento d a sua assembléa 
e a composição da m esa. 

A ultima palavra dos commentadores americanos é que n em sempre 
nos casos d e dualidade d e assembléas ou governos locaes, o Congresso Na-
cional está obrigado a ordenar a intervenção. 

Assim ~TILLOUGHBY (The American Constitucional System, pages II7-
8) doutrina : 

" Precedent has also es tablished the principie that where there is a dis-
pute in a State as to the de jure character of a particular organ o f that g o-

. vernment, as for example as to which of two individuais has been elected 
as c-hief justlce, or which of two courts or legislatures is entitled to autho-
rity, the F ederal Government will not ordinarily interfere, hein~ governed 
by the presumption that each State government has within itself the means 
of deciding such contests. , 

In some cases, however it b ecomes indirectly obligatory upon the Gene-
ral Uovernment to decide the m atter. 

This occurs when the action o f State organs , the standing o f which is in 
dispute, r equires r ecognition or e.nforcementby the federal authorities . Thus, 
for instance , should each of two contesting State legislatures select and 
send Senators to Congress, it whould h e n ecessary for the United States 
Senate to d ecide which of the electing, lJodies was endowed wlth autho.üty 
to act on that be half for the State ". 

Entretanto, como o ponto de vista politico em que nos collocamos, em 
d efesa do exercício da soberania popular, deve prevalecer sob o rigor da , 
critica jurídica, entendemos de conceder a intervenção para repôr o Estado 
do Rio de Janeiro em condições de poder o seu eleitorado sulfragar livre-
mente nas urnas aescolha dos seus mandatarios, desapparecendo os effeitos 

VOL. V lO 
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da· coacção militar, de que se serviu o Sr. Presidente Cfa: B.epublica:-, .nos ul-
timos pleitos. a1li reaUzados, e· de quaesquer outras peias postas ao exerci,... 
cio do direito de voto. 

O papel do Congresso· não se reduz, nem se póde reduzir, a uma escolha: 
partidaria errtre duas a:ssembléas unanimes e consequente nomeação de go-
vernadores, instituindo mais uma. oligarcbia. 

Nestes termos, e attendendo a que o actual Presidente da Repuhlica não• 
tem, como direito interessado no caso, as condições· necessarias para execu-
tar iJ;llparcialmente a lei interventora do Congresso, consignamos no substi-
tutivo que a intervenção só se efl'ectuará, no Estado do Rio, no 1. 0 de janeiro 
do anuo proximo. 

A maioria do Congresso Nacional acreditamos que não dará ao• novo 
Presidente, por ella escolhido, uma-demonstração de desconfiança, procu-
rando subtrahir-lhe a execução das medidas intervencionistas. 

Temos, até aqui, desenhado a largos traços as violações da fórma. re-
publicana, vigentes em diversos Estados, ás quaes é possível oppor. um pa-
radeiro pela prompta e energica intervenção do Governo Federal:. 

Mas, como se realizará essa intervenção? 
No caso de perturbação material da ordem (art. 6. 0 , §· 3. 0 ), ou para asse:... 

gurar a execução das sentenças e leis federaes (§ 4. 0 ) , o Poder Executivo 
tem intervindo por fórmas e methodos diversos, ora nomeando um governa-
dor provisorio, como fez em 1892 o marechal Floriano, que mandou, nesse 
caracter, ao Estado do lUo de Janeiro o almirante Balthazar da Silveira; 
ora despachando para o Estado conflagrado um general com a missão polí-
tica de negociar a paz com os revolucionados, como fez o Dr. Prudente de· 
Moraes nomeando o general Galvão de Queiroz em r8g5 para o Rio Grande, 
do Sul, onde o emissario da União celebrou um ajuste com o chefe militar 
da revolução ; ora, enfim, despachando directamente as forças federaes á 
ordem do governo local, para a defesa· ou reposição deste, como fez, ou pro-
curou fazer, quando reben laram revoluções e desordens nos Estados de 
Alagoas, Sergipe, Goyaz e Matto Grosso ; ora, finalmente, habilitando os, 
juizes com a fmça precisa para o cumprimento de suas sentenças . A Ca-
mara sabe que, ainda recentemente, neste mesmo Estado do Rio de Janeiro, 
para -influir nas eleições da assembléa e depois da de presidente, o Governo 
da Republica, sob o pretexto de garantir collectorias, · e ordens de habeas-
corpus do juiz federal, inimigo do governo estadoal, occupou militarmente 
numerosas localidades do Estado, 

Os processos de intervenção variam, como os casos em que ella. é ne-
cessaria. 

A Constituição federal não disse como o Governo central deve intervir; 
disse apenas quando, taxou as hypotheses de intervenção mas deixou ao 
criterio dos poderes federaes (conforme as-circumstancias), o· modo, o meio 
pratico, a escolha do orgão para preencher a fzmcção de alta policia política, 
que decorre, para a União, da sua soberania em confronto c·om as relativas 
autonomias estadoaes. 

Casos ha em que o Poder Executivo póde effectuar directamente a in-
tervenção : em outros, não, e torna-se, então, indispensavel incumbir esse 
serviço a um emissario, a um funccionario da sua confiança, a um inter-
ventor, até mesmo a uma commissão de delegados. 

Si a intervenção é decretada pelo Congresso N acionai, nos casos em que 
isto lhe compete privativamente, . não existe outro meio de levai-a ao ter-
reno pratico, que não seja o· de nomeação de um interventor, ao qual o Po-
der Executivo, autorizado pela propria lei de intervenção, está obrigado a 
fornecer os recursos necessarios para o desempenho da melindrosa tarefa. 

O Congresso Jurídico Brazileiro e o Instituto dos Advogados , approva-
ram elll rgo; um projecto sobre a intervenção federal, em que, rros casos de 
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cornpetencia do Congresso Nacional, este devia ser representado por um in-
terventor ou por uma commissão parlamentar: Este ultimo processo não nos> 
parece pratico e poderia mesmo trazer difflculdades á execução prompta 
e completa da intervenção. 

Releva accrescentar que na Republica Argentina a Constituição, arts. 
5.0 e 6. 0 , não creou expressamente o cargo de interventor. Entretanto, todas 
as numerosas intervenções alli ordenadas pelo Congresso, ou iniciadas pelo 
Executivo, foram desempenhadas por interventores, recahindo, de regra, as 
nomeações nas personalidades mais eminentes sob o aspecto moral e cívico, 
e sendo acolhidas· as suas decisões com geral acatamento pelas províncias 
sujeitas á intervenção. , 

· Não é argumento sério, contra a nomeação de interventor, allegar que a 
Constitlúção, não o tendo creado, ipso facto o prohibiu. 
. Pelo contrario : a Constituição, ordenando a intervenção em casos de-
determinados, attribuindo esta funcção suprema ao Governo Federal, creou 
implicitamente um orgão de execução, ou, pelo menos, de~xou ·ás' leis or-
dinarias o cuidad.o de prever na especie, com mais desenvolvimento. . 

Portanto, o espírito da nossa Constituição, os nossos precedentes, de· 
1892-para cá, embora reduzidos á licção subsidiaria das leis· e praticas con-· 
stantes dos povos cuja organização política imitamos, os commentarios dos· 
constitucionalistas e as necessidades do momento nos levam a considerar· 
perfeitamente constitucional a nomeação de interventores para que, em 
nome do Congresso, restabeleçamnos Estados a moralidade politica.ou, pelo. 
menos, o domínio da Constituição Federal. 

A designação dos interventores cabe· ao Congresso e não convém dele-
gal-a ao Poder Executivo . _ 

Com o intuito de iniciar uma campanha saneadora, tivemos a coragem 
de sufl'ocar inclinações partidarias, e procuramos entre os procer.es da polí-
tica da actualidade, sem distincção de credos políticos, os cidadãos de maior 
notoriedade para os investir da grave funcção de interventores. 

Além delles, figuram em nosso projecto dous ministros do Supremo 
Tribunal Federal, emeritos constitucionalistas, o actual presidente do Banco 
do Brazil, ex-Senador da Constituinte, personagem notavel elo republica-
nismo historico, e dons· ex-Ministros e. Deputad'os á Constituinte, tambem 
illustres propagandistas da Repuhlica. · 

Não é para estranhar que tenhamos· excliüdo da lista de . interventores 
os Srs. Quintino Bocayuva e Campos Salles, porquanto o primeiro, como 
Vice-Pre·siclente actual ela Republica, não podia ser lembrado, e o segundo, 
embora mn elos fundadores do regimen, concorreu deliberadamente para. a 
creação ela po!itica dos governadores, cujos resultados nefastos procuramos 
agol'a remediar, ao menos quanto ás violações ela fôrma republicana. 

O Congresso Nacional tem diante de si uma immensa e nobre missão a 
cumprir, si não qtúzer transformar-se apenas em uma chancellaria elas com-
binações da politicagem, tecidas entre o Governo Federal a as oligarchias 
estadoaes, representadas pelos seus procuradores de maior·vulto no scena-
rio da Camara e elo Senado . 

Sem outra autoridade, que não seja a que· decorre dos nos·sos sentimen.,. 
tos republicanos e do nosso patriotismo, ousamos, entretanto, pedir á Ca~ 
mara-que rejeite o projecto ihconstitucional, parcial; contradictorio o parti-
darista do Senado e que encare a questão da intervenção nos Estados sob··o 
seu verdadeiro aspecto c.onstitucional, dando remedios heroicos á:s grandes e 
renitentes enfern:údades que ameaçam conduzir. o paiz á anarchia e á desin~ 
tegração, fazendo, enfim, um trabalho de alta mora.lidade do regimen. 

Nestes termos, off'erecemos á Camara o seguinte projecto de lei, substi-
tutivo, cuja melhor motivação deduziremos no p lenário assegurando, desde 
já, qu·e, fóra: desses amplos moldes de uma intervenção capaz de restabelecer 
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a fórma republicana no territorio nacional, de nenhum modo votaremos in- . 
tervenções restrictas e apaixonadas. 

Sala das sessões, 8 de setembro de rgw. - Irineu Machado. - Pedro 
Moacyr. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. 0 E' declarada a intervenção nos Estados e nos termos seguintes : 
Art. 2. 0 Serão revistas as Constituições dos Estados nas quaes houver 

violação de princípios constitucionaes da União, mediante interventores, que 
· convocarão as respectivas Assembléas Constituintes, 

Substitutivo. ficando dissolvidas as assembléas ordinarias actuaes e 
extinctas as fuucções dos governadores. 

A intervenção cessará logo depois de promulgada a Constituição revista 
pela Constituinte estadoal. 

Art. 3. 0 Nos Estados cujos presidentes actuaes tenham sido reeleitos, 
sejam successores de parentes ou afflns, ou exerçam mandato de duração 

_maior de quatro annos, os interventores decretarão a nullidade dessas func-
ções e mandarão proceder a novas eleições, cessando a intervenção logo que 
sej-am empossados os novos presidentes. 

Art. 4. 0 Os interventores terão o direito de mandar proceder a novos 
alistamentos, mediante commissões compostas de juizes togados, efl"ectivos, 
em disponibilidade ou avulsos, federaes ou estadoaes, e si estes não basta-
rem, de juizes ad-hoc, escolhidos, dentre os cidadãos de notoria idonei-
~~- . 

Das decisões dessas juntas ou commissões caberá sempre recurso para 
o interventor. ' 

Paragrapho unico. As apurações das eleições para as assembléas ego-
vernos locaes serão feitas por outras commissões nomeadas pelo interven-
tor. Este baixará os decretos necessarios ao processo de alistamento, eleição, 
apuração e veriiicação de poderes para garantir a liberdade eleitoral e o re-
gimen representativo. 

Art. 5.0 No Estado do Rio de Janeiro o interventor mandará proceder 
a novas eleições para a Assembléa Legislativa e presidente do Estado, ob-
servando, no que fôr applicavel, as regras contidas nos artigos ante-
riores. 

Art. 6.0 O interventor para o Estado do Rio de Janeiro será escolhido 
dentre os séguintes cidadãos: Senador Ruy Barbosa, Drs . Francisco de 
Paula Rodrigues Alves e Amaro Cavalcanti. 

Art. ?. 0 O interventor para o Estado do Rio Grande do Sul seráescolhido 
dentre os seguintes cidadãos : Senador Feliciano Penna, Drs. Ubaldino do 
Amaral e Pedro Augusto Carneiro Lessa. 

Art. 8. 0 Os interventores para os Estados do Pará, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Parahyba, Alagôas, Sergipe, Espírito Santo serão, respectivamente, 
na ordem, os Srs. Dr. Joaquim Francisco de Assis Brazil, Senador Fran-
cisco de Assis Rosae Silva, Senador Joaquim Murtinho, Dr. Demetrio Ri-
beiro, Senador José Gomes Pinheiro Machado, Senadores F1·ancisco Salles e 
Francisco Glycerio. 

Art. g. o Os interventores pro rogarão os orçamentos nos Estados até que 
se regularizem os poderes locaes. 

Art. ro. Os interventores não poderão entrar no exercício de suas fuuc-
ções antes de I. 0 de janeiro de rgrr. 

Art. II. E' concedida licença aos interventores que forem membros do 
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Congresso oU: do Judiciario Federal, sem prejuízo de subsidias ou venci-
mentos . · 

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os necessarios credi-
tas para prover ás despezas do serviço da intervenção, não podendo exce-
der de 5:ooo$ o subsidio mensal de cada interventor. 

Art. I3 . O Poder Executivo mobilizará, á disposição dos interventores, 
as forças que forem precisas para o exacto cumprimento da intervenção. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1910.- Pedro Moacyr.- lrineu Ma-

chado. 
O Congresso Nacional résolve : 
Artigo unico. E' r econhecida legitima a Assembléa Legislativa do Es-

tado do Rio de Janeiro cujas sessões preparatorias foram presididas pelo 
Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, de accôrdo com as 

Projecto n. o 19 disposições do respectivo regimento, ficando o Poder 
Executivo autorizado a intervir, nos termos do art. 6.0 , 

(do Senado). n. 0 2 , da Constituição Federal , dada a permanencia da 
dualidade de Assembléas Legislativas perturbadora 

da fórma republicana no mesmo Estado ; revogadas as disposições em con-
trario. 

Senado Federal, I5 de agosto de 1910. -Joaquim Ferreira Chaves, Presi-
dente interino, - Pedl'O A ug-usto Borges, I .o Secretario. - Candido de Abreu, 
2 . o Secretario. · 

. Na secção de i4, antes de ser annunciada a 2.• discussão do projecto 
o snr. Irineu Machado fala pela ordem e olferece um requerimento para que 
o projecto volte á Commissão, requerimento que fica prejudicado por não 
ter· sido votado immediatamente . 

Na secção de i9, são lidas emendas. Os snrs. Irineu Machado e Ed. 
Socrates falam pela ordem e os snrs . I. Machado e Pedro Moacyr olferecem 
um requerimento para que o projecto volte á Commissão. O requerimento 
ficou prejudicado. 

Na secção de 20, a requerimento do snr. Frederico Borges, são publi-
cados varias documentos sobre as discussões do Estado do Rio. · 
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SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO 

O Sr. Adolpho .Gorda . -Voto vencido, no seio da Commi:ssão de 
_Constituição e Justiça, em relação ao projecto que veiu .do Senado e cujo 

debate ora se inicia nesta Camara, corre-me, 
2.a Discussão Sr. Presidente, o dever de expor os motivos que 

determinaram esse voto, dever que cumpro com 
do _projecto 19. tanto .maior prazer, quanto é certo q:ue .dous orgãos 

da imprensa da .Capital se julgaram com autoridade 
J>ara dizer .que, em virtude de opiniões que externei neste recinto e no 
Cong-resso Juridico, deveria applaudir este. ~rave attentado que se quer 
praticar contra o Estado do Rio de Janeiro . (Muito bem.) 

Cumpre-me declarar, desde já, que, de quaesquer palavras que eu tenha 
.proferido aqui ou fóra daqui, de quaesquer conceitos que tenha emittido 
desta tribuna, quando discuti as intervenções pedidas para o Estado do 
Amazonas e para o de Matto Grosso, ou quando, no Congresso Juridico, 
procurei tornar patente a necessidade imprescindivel de ser regulamentado 
o art. 6. 0 da Constituição, não se pôde inferir que eu, para ser coherente 
com as idéas e principias que tenho sempre sustentado, deva apoiar um 
projecto autorizando a intervenção da União nos negocias peculiares de 
um Estado, com fundamento no referido art. 6. 0 , n . 2, da Conslituição, sem 
a prova cabal, positiva, completa, do facto allegado como violação da fôrma 
republicana federativa . (Muito bem.) · 

Si sempre sustentei que a intervenção é um instituto necessario para a 
vida da Federação, si sempre sustentei que quando é violado qualquer 
principio fundamental do regimen que adoptámos ou pela lei local, ou na 
pratica dessa lei - deve haver a intervenção, porque é violada a fôrma repu-
blicana federativa, por outro lado, sempre sustentei tambem que a inter-
venção, por isso mesmo que se destina a satisfazer um interesse superior da 
Republica, qual o de .restabelecer a ordem constitucional, é um apparelho 
qu.e só pôde ser posto em movimento em condições e circumstancias muito 
graves, excepcionalíssimas, afim de não ser convertido em instrumento 
eleitoral, em uma arma de que se possam servir as aggremiações politicas 
contra seus adversarios. (Muito bem da minoria.) , 

Em discurso que pronunciei nes ta Casa, quando em -x8g8 foi aqui 
discutido o projecto relativo .á interv.enção da União nos negocias peculiares 
do Amazonas, disse o seguinte : 

" O Governo Federal, req)lisitado para intervir em um Estado, não é 
um poder automatico, obrigado a satisfazer esse pedido em -todo e qualquer 
caso. Deve, antes, formar um juizo bem seguro sobre os actos dos poderes 
locaes e sobre as condições constitucionaes em que se acham collocados, 
para depois decidir si deve ou não deferir o pedido ; deve, em uma palavra, 
verificar si é procedente ou não esse pedido. " 

Não repudiei, portanto, no meu voto vencido, as idéas e principias que 
tenho sustantado em relação a este assumpto. Outros e com grandes 
responsabilidades na di1·ecção politica do paiz é que não teem guardado a 
coherencia que t'õra para desejar, sendo esta circumstancia e a falta de regu-
lamentação do art. 6. 0 da Constituição os verdadeiros motivos desse facto 
assignalado pela Commissão de Constituição e Diplomacia do Senado, em 
seu parecer, isto é, que, não obstante contarmos 20 annos de vida republi-
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.cana, -até hoje não .conseguimos fazer uma interpretaÇão uniforme do referido 
·art . . 6. 0 e nem firmar ponto algum de :doutrina sobre as questões ·que ess.e 
dispositivo constitucional suscita. · 

Com etfeito, o art. 6. 0 de nossa Gonstituição ,Politica .estâ concebido nos 
·seguintes termos : 

" O Governo F.eüeral não po.derâ .intervir em negocias peculiares aos 
Estados, salvo : 

1. o, para repellir uma invasão estrangeira, ou de um Estado em .outro ; 
2. 0 , para manter a fórma -republicana federativa; 
3.0 , para restabelecer a ordem a e tranquilidade nos Estados, 'â requi-

sição dos respectivos governos ; 
4. o, para assegurar a execução das lei e .sentenças federaes. " 
Diz o art. 6. 0 que o Governo não poderâ intervir em negocias peculiares 

.aos Estados, a não ser nos referidos casos. · 
.O que quer dizer GOCJerno Federal ? 
A lei constitucional empregou esta locução- Governo Feder.al- ,pana 

designar o Poder Executivo? ou o Poder Legislativo? ou o Poder Judiciario? 
Ou para designar o poder supremo da Nação, o poder que a dirige, que 
preside os seus destinos, de modo que a iniciativa da intervenção, em alguns 
casos, cabe ao Poder Legislativo e em outros ao Poder .b:xecutivo? 

Quaes são esses casos ? 
Até hoje o Congresso ain.da não definiu a competencia dos poderes 

.federaes para a intervenção da União nos diversos casos estabelecidos no 
art. 6., como até hoje não definiu o que seja fórma republicana federativa. 

O que é fúrma republicana federativa? Um Estado viola a fórma •repu-
blicana federativa quando adapta uma fórma de governo absolutamente 
difierente daquella, como, por exemplo, a fórma monarcbica? 

Si na fórma de governo republicano, como disse o general M.itre, quande, 
em 186g,discutiuno Senado Argentino a intervenção na província de S. Juan, 
" estão conprehendidos, não só as instituições fundamentaes desse systema 
político, como os direitos e garantias inviolaveis dos cidadãos"; si é violada 
a fórma republicana federativa, como disse Avelaneda, nessa memoravel 
sessão, " quando são violados os principias constitucionaes referentes a essa 
fór.ma de governo ou nas instituições locaes ou na pratica das institnições ., 
- quaes são esses direitos e essas garantias inviolaveis do cidadão, quaes 
são os princípios constitucionaes, quaes as instituições fundamentaes do 
regimen que adoptâmos? Até hoje, outro sim, não foi ainda definida a natu-
reza do acto da intet·venção, e nem determinadas as faculdades e attri-
buições do poder interventor. A União exerce uma autoridade .plena no 
·territorio .do Estado .em que intervem, absorve todos os poderes estaduaes 
e suspende, embora temporariamente, a soberania estadual? 

Decretada a intervenção, é n ecessaria a nomeação de um interventor? 
·Quaes são as suas attdbuiç@es; até onde vae a sua acção? Quaes os limites 
dessa acção? Vê, V. Ex., Sr. Presidente, quantas questões o a·rt. 6 o :suscita, 

· questões essas que até hoje não foram resolvidas pelo Poder Legislativo 
ordinario, o que tem acarr.etado graves perturbações á nossa vida consti-
.tucional. 

O Sr. -senador Pinheiro Machado, ·illustre chefe· da maioria e n..o dizer do 
Sr. Presidente da Repuhlica, leader da política nacional, em um .discurso 

·que pl'oferiu ha dias no Senado, justificando este projecto, disse que foi 
·sempre adversa-rio intransigente da regulamentação do art 6. o , já porqu.e .as 
disposições desse artigo não necessitam de regulamentação por\SeJ.lem muito 
claras :e jâ porqtte, .quanclo nã0 n •fos.sem, a ·sua intenpretaçã0 só poderá ser 

:feita :por um .Congr.esso Constituinte e·n.u.nca pelo IP0cl.er.Leg.is'laitivo O!ldinario. 
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Eis as proprias palavras de S. Ex. constantes do alludido discurso, que 
foi transcripto pela maioria da Commissão de Constituição e Justiça, em 
seu parecer : 

• Em debate memoravel, nós, nesta Casa, sustentámos que o art. 6. 0 da 
Constituição não comportava interpretação e regulamentação; que era 
bastante claro para ser applicado e, caso não fosse, não era Poder Legis-
lativo ordinario o competente para interpretar: seria necessaria a convocação 
de uma Constituinte. 

Foi esse o ponto em que sempre nos collocámos, mas oppondo-nos 
convictamente á regulamentação do art. 6. 0 da Constituição. " 

Esse conceito, Sr. Presidente, do eminente Senador rio-grandense, 
funda-se em varios equivocos : uns, de natureza juridica, e outros; sobre 
factos. 

Effectivamente, nem regulamentar é interpretar authenticamente uma 
lei, e nem a lei, por ser clara, dispensa regulamentação. Ha duas especies 
de interpretação : a authentica e essa outra que é inherente á applicação 
e execução de uma lei positiva e que se . chama interpretação doutrinai. 

. Certo, a interpretação authentica, por isso mesmo que é obrigatoria, e que 
equivale á propria lei, exige o me.smo poder que fez a lei. Ejus est il~terpre
tare, cujus est condere. Mas regulamentar não é interpretar authenticamente 
uma lei, como não é restringil-a, como não é ampliai-a ou modificai-a. 

A lei, diz Ribas, proclama principios, formüla syntheses gei·aes e 
permanentes; e o regulamento tira todas as consequencias dos principias, 
desenvolve essas syntheses, as applica ás ci.rcumstancias especiaes e varia-
veis do tempo e do logar; esclarece e completa a palavra da lei e decreta 
todas as medidas de execução. 

Os regulamentos, diz Pimenta Bueno, são actos mandados observru· 
por decreto, que determinam os detalhes, os meios e as providencias neces-
sarias pru·a que as leis tenham boa, facil e fiel execução em toda a extensão 
do Estado . 

Regulamentar é ligar o principio da lei á realidade dos factos, é esta-
belecer os modos e as fórmas de sua execução. 

O Poder Executivo não póde legislar e não póde, por isso mesmo, fazer 
a interpretação authentica de uma lei, mas póde regulamentai-a, em virtude 
da disposição do art. 48 da Constituição. E assim como compete ao Poder 
Executivo regulamentar as leis ordinarias, compete ao Poder Legislativo 
regulamentar as leis constitucionaes. O art. 34, ns. 33 e 34 da Constituição 
dispõe que compete exclusivamente ao Congresso decretar as leis e resolu-
ções necessarias ao exercicio dos poderes que pertencem á União e as leis 
organicas para a execução completa da Constituição. 

São bem precisas e terminantes eslas disposições. 
E quando for cla.ra a disposição constitucional ? Melhor ; mais facil será 

a sua regulamentação e mais facil será a sua execução em todo o pa.iz. Mas 
é imprescindivel desenvolver aquelle preceito e li gal-o á realidade dos factos, 
determinando os meios e providencias pru·a que possa ser applicado ás 
circumstancias variaveis e especiaes de tempo e logar ; é necessario, em 
uma palavra, regulamentai-o. 

De modo que - nem regulamentar é interpretar authenticamente uma 
lei, e nem a lei clara dispensa regulamentação. 

Si, pois, considerado sob esse duplo aspecto, o conceito do eminente 
Senador rio-grandense constitue uma verdadeira heresia juridica, consi-
derado sob outros aspectos e tendo-se em vista os factos da nossa historia 
politica, esse conceito, Sr. Presidente, denota uma infelicissima orientação 
politica. (Mzzito bem.) 

Tambem _a Republica Argentina, até hoje, n~o regula~entou os -~rts . 5. o 
e 6 da sua lei fundamental, que consagram a mtervençao da Umon n~_:o 
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provincias, em casos absolutamente identicos aos do art. 6. 0 da nossa 
Constituição Política. 

E um escriptor arg-entino, expondo todos os males decorrentes dessa 
falta do Congresso, de não regulamentar aquellas disposições constitu-
cionaes, diz o seguinte, que eu já li desta tribuna, mas que peço licença á 
Camara para ler mais uma vez : 

" Muito sangue deixaria de ser derramado, muitos milhões de 
pesos deixariam de ser dispendidos na Republica Argentina, si o 
Con&resso tivesse regulado o exercicio das intervenções. 

Bm nossa opinião, é esta a causa de todos os males que teem 
orig·inado as intervenções na Republica Argentina. 

As intervenções deixarão de ser a causa da auarchia 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, especificando-se os casos em que é licito intervir, possa 
determinar-se com clareza si a intervenção effectuada pelo Poder 
Executivo, na ausencia do Congresso, é, ou não legitima. 

O interventor não se arrogará o governo das províncias, quando 
a lei regulamentar ordenar que elle só pos.sa ser investido das 
faculdades inherentes ao fim da intervenção. 

O interventor não provocará a guerra civil, nem guiará facções 
políticas na província, quando fôr responsabilizado pelos abusos 
que commetter. 

Emquanto o Congresso não jlzer a lei regulamentar dos art. 5. 0 

e 6. 0 da Constituição, a faculdade do Poder Federal para intervir, 
serd um perigo imminente para a dignidade e autonomia das pro-
víncias, porque o seu exercício provoca abusos, que só o freio da lei 
poderá moderar. " 

A nossa bistoria politica, Sr. Presidente, embora curta, já registra 
gravíssimos abusos, attentados muito serias, resultantes do facto de não ter 
até hoje o Congresso cumprido o dever, que lhe impõe o art. 34 da Consti-
tuição, de regulamentar o art. 6. 0 • 

Limitar-me-hei a citar, apenas, dous factos, que podemos apreciar hoje, 
com o espírito completamente desapaixonado e calmo, porque tiveram log-ar 
ha doze annos. 

Refiro-me aos successos politicos de x8g8,. no Amazonas, e de x8gg, em 
lVIatto Grosso. 

Em agosto de 18g8, o Sr. Presidente da Repuhlica dirigiu ao Congresso 
Nacional uma mensagem em que expoz o seguinte : Que no dia 6 desse mez 
havia recebido do vice-g·overnador do Estado do Amazonas, cidadão José 
Ramalho, um teleo-ramma, em que este ll1e communicara que, tendo o 
g-overnador, Dr. Flleto Pires Ferreira, rentmciado o seu cargo, elle, em 
virtude de uma disposição constitucional, ia completar o periodo presi-
dencial, mas que no d.!.a seguinte recebera um outro telegramma do 
Dr. Fileto Pires Ferreira, requisitando a intervenção da União para lhe ser 
restituído o exercício das funcções inherentes ao seu cargo, affirmando que 
não o havia renunciado. Dizia mais a mensagem : 

" Pelas discussões havidas no Congresso Nacional, acerca da 
regulamentação, por lei ordinaria, do · art. 6. 0 da Constituição, foi 
predominante a opinião de que não compete ao Poder Executivo a 
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intervenção para conhecer da hypothese de dualidade ou <legiti-
midade de governos ou assembléas estaduaes, como .é a de que ' Se 
trata, attribuindo, uns, tal comp.etencia ao proprio .C.ongresso e, 
outros, ao Poder Judiciario . 

Em vista disto e -não existindo :ainda lei que .regule a intervenção 
do Governo Federal nos negocias peculi.ares aos Estados, nos caso:s 
em que a Constituição da Republica o permitte por excepção, não 
obstante .os reiterados pedidos feitos em mensagens dirigidas ao 
Congresso, submetto á vossa apreciação o caso constante dos tele-
grammas juntos por cópia, afim de qne delihereis a .respeito, como 
vos parecer acertado. " 

.A Camara nomeou uma commissão esp ecial para estudar os factos que 
se deram no Amazonas e propôr ·as medidas que entendesse convenientes. 

Está comn:iis:são, ·pelo estudu de todos os documentos que foram 
submettidos ao seu conhecimento, verificou o seguinte : · 
· O Dr. Fil~to ·.Pires 'Ferreira, sentido-se doeiite e necessitando de uma 
operação, obteve licença do Congresso do Estado do Amazonas .e retirou-se 
para a ·Europa. 

Logo que S . Ex. partiu, espalhou-se por todo o paiz a noticia de que ia 
ser deposto do cargo de governador. Dizia-se que o Congresso do Estado ia 
cassar a licença em cujo gozo se achava e marcar-lhe .um prazo ·tão curto 

.para reassumir as funcções de seu cargo, que, dentro desse .prazo, elle não 

.. p oderia regressar a Manáos e reassumil-as. Levado este boato ao seu con-
hecimento, S. Ex. respondeu a seus amigos que absolutamente nã o podia 
acreditar tivesse fundamento serio, porque confiava na lealdade do vice-
governador, José Ramalho, como confiava na lealdade dos deputados, 
membros do Congresso. Affirmava ainda S. Ex. que até aquelle momento 
havia recebido as melhores noticias políticas do Amazonas. Mas, pouco 
tempo depois, o Jornal do Commercio e outros orgãos da imprensa noti-
ciavam que effectivamente o vice-governador Ramalho , Eduardo Hibeiro e 
outro tentaram fazer o Congresso daquelle Estado cassar a licença em cujo 

cgoz.o se achava o Dr. Fileto Pires Ferreira, na Europa, e marcar -lhe o prazo 
de I5 dias para r egressar a Manáos e, como dentro desse prazo não poderia 
evidentemente regressar, pe1~deria ipso jacto o seu cargo. 

Diziam ainda os jornaes que este plano não ·pôde ser consummado 
porque os amigos do Dr. Fileto Pires Ferreira, que tinham assento no 
-Congresso Legislativo do Estado, muito ·propositalmente deixaram ele com-
parecer ás· sessões, impedindo assim que o Congresso funccionasse . 

Logo que o D.r. Fileto Pires teve conhecimento deste facto, não obstante 
estar convalescendo de uma grave operação, embarcou, secretamente, na 
<:Europa, com destino ao Pará ! Mas os seus adversarios souberam da 
'viagem e, como o primitivo plano já não podia .mais ter resultado algum, 
lembraram-se de um outro recurso e forjaram o celebre officio de renuncia. 

·.E , como o Congresso continuava a .não funccionar, p·orque algums dos seus 
:membros deixavam de concorrer propositalmente ás s essões, .o v.ice-g.over-
·nador do Estado mandou prender varios deputados ·e leval-os .escoltados ao 
recinto das sessõ-es, :onde ·foram obrigados -pela ·força :policial a acceitar a 
-,renuncia! 

Logo que o Dr. Fileto Pires .Ferreira chegou ~a .Belém, Te.ceheu da 1Mesa 
do Congresso do Amazonas um telegramma em que lhe .communicava .. que 
havia sido lido o seu officio de renuncia e que esta havia sido acceita, e 
·S . Ex. respondeu : " Respondendo voss.o telegramma 3 do corrente, protesto 
.solemnemente .contra 'falsidade renuncia cargo governador, ·mantendo 
:minhas attrihuiçõeslegaes . - .Saudações . . , 

'I 
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Que devia fazer_: .o Congresso, ·e que devia .fazer ·o ·vice-governodor do 
Amazonas, logo que tiveram conhecimento desse telegramma, si ·houvessem 
.agido com boa fé, si estivessem ·convencidos de que ·o Dr. Fileto 'Pires 
Ferreira, effectivamente, havia renunciado o seu cm·go? 

E' manifesto que deviam .telegraphar a S. Ex., convidando-o a que 
',regressasse immediatamente a Manáos, afim de se fazer luz sobre o .facto, 
de se apurar as respectivas •responsabilidades e de reassumir S. Ex. as 
.funcções do cargo. 

Mas .que fez o vice-governador? Desde que teve conhecimento desse 
.telegramma, demittiu .o chefe -de policia, bem como todas as auto-ridades 
.policiaes que .haviam sido nomeadas pelo Dr. Fileto Pires Ferreira, suspeitas · 
•de serem leaes a S. Ex., e desenvolveu tão .grande perseguição _contra os 
deputados amigos de .S. Ex., que elles .se viram obrigados a ·fugir para o 
Pará!! 

Eis ahi, .Sr. Presidente, .o que a commissão especial nomeada por esta 
-Camara conseguiu apurar en relação aos factos ·que se deram em Manáos. 

De modo que verificou a commissão especial que. em virtude de um 
acto que o Congresso do Amazonas foi obrigado a praticar pela força 

.policial, que havia invadido o recinto das sessões, acceitando uma renuncia 
falsa, es tava exercendo as funções de chefe do Podet· Executivo do -Estadu 
quem não fôro eleito para esse cargo, e como essa usurpação de funcções 
constituia um attentado contra o regimen representativo - base das nossas 
instituições politicas- e constituía, por isso mesmo, uma violação da fórma 
republicana federativa, era legítima a intervenção da União naquelle Estado 
com fundamento no art. 6. 0 , n. 2, da Constituição. . 

Em consequencia, a Commissão Especial submetteu á consideração da 
Camara um projecto de intervenção no Estado do Amazonas, concebido nos 
seguintes termos: 

" Art. 1. 0 O Poder Executivo i:ntervirá no Estado elo Amazonas, nos ter-
mos do n. 0 2 do art. 6. 0 da Constituição, em virtude dos acontecimentos po-
Iiticos que occorrem actualmente no mesmo Estado. 

Art. 2. 0 Em mensagem es pecial, o Poder Executi:vo submetterá á ap-
provação do Congresso os meios que tiver adoptado em execução deste de-
creto. " 

Este projecto soffreu uma impugnação vehementissima naCamara. 
Os aclversarios intransigentes da regulamentação do art. 6. 0 , os mesmos 

que hoje tanto applaudem a intervenção no Estado do Rio de Janeiro ... 
O SR. C!NCINATO .BRAGA.- A invasão ·no Estado ·do Rio de Janeiro. 

-(Apoiados.) 
O SR. AnoLPHO GoRDO . - ... foram os que com mais .ardor.combateram 

o ·projecto. · 
Diziam que a usurpação de funcções, como tudo quanto diz respeito á 

organização e ao funccionamento dos poderes publicos de um Estado, haja 
ou não violencias, crimes, abusos ou fraudes, afl'ecta exclusivamente o 
proprio Estado, P-, não -havendo perturbação ela ordem ou da tranquillidade 
·publica, a União não pó de legitimamente intervir, porque essa intervenção 
é que produzirá a perturbação da ordem interna e quiçá a revolução no paiz 
:inteiro. 

Diziam ainda que, ~uando mesmo fosse caso de ·intervenção, esta de-
veria competir. não ao l oder Legislati-vo, mas ao:Executivo, que é o poder 
cujo chefe é responsavel e que dispõe da força. 

:Basta-me, Sr . . Presidente, reproduzir .alguns conceitos .que foram emitti-
dos;p.or um illus.tr,e membro da :bancada xio-gran.dens.e .para V. Ex, .e meus 
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dignos collegas apprehenderem bem qual foi o pensamento dos que comba-
teram o projecto. -

Um dos membros da bancada rio-grandense, o Sr. Aureliano Barbosa, 
ao começa.I' o seu discurso disse : ' 

" Venho protestar em nome da fé republicana, em 'nome da paz interna 
de nossa patria, em nome do futuro da Republica, contra esse attentado 
contra disposição expressa e clara da nossa Constituição. " 

Tratava-se de usurpação das funcções do Poder Executivo do Estado 
do Amazonas, commettida pelo vice-governador do Estado, por meio de uma 
violencia e de um crime, e o illustre Deputado rio-grandense qualificava o 
remedio contra essa lesão, isto é, a intervenção para ser alli restabelecida ª 
ordem constitucional - zzm attentado contra disposição expressa e clara da 
nossa Constituição e protestava contra o projecto em nome da fé republicana, 
da paz interna da nossa patria é do futuro da Republica f 

Sustentava S. Ex. que os successos politicos do Amazonas não autori-
zavam a intervenção federal, porque não constituíam alteração da fórma re-
publicana federativa e interessavam exclusivamente áquelle Estado. 

" A organização dos poderes publicos no Amazonas, dizia S. Ex., na 
sua fórma e nos seus agentes só e unicamente póde interessar á população 
amazonense. • 

E dizia mais : 

" Porventura :a substituição do g·overnador A pelo governador 
B, uma vez que A o é, ainda que por processos mais ou menos fal-
sificados, capciosos, que é o característico de todos os nossos pro-
cessos eleitoraes, pois que nenhum Estado póde levantar a luva aos 
outros, importa alteração da fórma federativa? ... 

Pois, Sr. P1·esidente, si es te é o facto, si este é o phenomeno 
que alli se dá, pergunto : a intervenção no Amazonas para apear do 
poder um immoral, para collocar outro immoral, redunda em algum 
resultado benefico para a Patria Brazileira, influe de alguma fórma 
para modificar a ordem de cousas no Amazonas, sana, cura o 
mal? 

Ainda mais, Sr. Presidente, si o caso" do Amazonas é um caso 
<:!-e pur~ imm.ora!idade e nada tem que ver com ~fórma republicana 
federativa, SI nao houve absolutamente alteraçao da · ordem e da 
tranquillidade publica, si esta tentativa de intervenção para resta-
belecer a normalidade do Estado do Amazonas não se justifica 
deante da Constituição, não se justifica tambem de ante dos actos do 
Congresso Nacional, capaz de abusar, tanto como abusou, si é que 
abusou, o Congresso Legislativo do Amazonos. (Apoiados.) 

Deixemo-nos develleidades intervencionistas, porque estas vel-
leidades só podem dar como resultado a reacção contra o systema 
republicano federativo, podem dar logar a desordens, a perturba-
ções da paz intema dos Estados, á revolução completa no paiz in-
teiro, que está lavrado já de tantos motivos de disenção. Tendo feito 
a conquista da descentralização, ver-se-lm cada uma das patrias 
collocada na situação de adversario da União. " 

Sustentou, finalm1-~nte, S. Ex. que, quando mesmo fosse caso de inter-
venção, a iniciativa cabia ao Presidente da Republica e não ao Congresso 
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Nacional. E o illuslre Sr. Nilo Peçanha, que então representava nesta Ga-
roara o Estado do Rio de Janeiro, foi tarnbem contrario ao projecto e pro-
nunciou-se pela competencia do Poder Executivo com o seguinte aparte : 
u A responsabilidade do Poder Executivo é muito mais precisa que a do 
Parlamento, que se subdivide tanto gue desapparece. 11 

Hoje S. Ex. entende que o caso e de intervenção, e que a iniciativa cabe 
ao Congress.o ! 

Antes, porém, de ser o projecto definitivamente adoptado pela Carnara, 
.a r5 de novembro de x8g8 o Sr. Prudente de Moraes passou a Presidencia 
da Republica ao Sr. Campos Salles e, immediatamente depois, foi este pro-
jecto retirado da ordem do dia, a pedido, segundo se diz, do Presidente da 
Republica. 

E consu=ou-se, assim, o grande escandalo! 
O recinto de uma Assembléa Legislativa invadido pela policia e os de-

putados forçados a acceitar uma renuncia que sabiam ser falsa!... Uma 
usurpação das funcções do chefe do Poder Executivo commettida pelo vice-
governador do Estado, por meio de uma violencia e de um crime! ... E to-
dos esses gravíssimos attentados ficaram consummados ! 

Si caso houve, em nossa historia politica., que reclamava, legitimamente 
uma intervenção da União, com fundamento no art. 6.•, u. 2, da Constitui-
ção, foi evidentemente esse. Porque, si é alterada a fórma republicana fede-
rativa sempre que esse regimen politico é alterado ou obstruido por qual-
quer causa, de um modo total ou em qualquer de seus caracteres essenciaes 
alterada foi a fórma republicana federativa no Estado do Amazonas pelo 
grave attentado commettido contra o regimen representativo, que, conforme 
o disposto no art. x.• da Constituição Política, é a base das nossas insti-
tuições. 

Entretanto, os mesmos que hoje tanto se empenham pela intervenção 
da União no Estado do Rio de Janeiro, allegando que ha alli uma ques tão 
de " legitimidade de autoridade 11, que deve ser resolvida; os mesmos que 
apoiamo projecto em debate por entenderen que, em taes casos, a inicia-
tiva cabe ao Congresso Nacional, combateram o projecto autorizando a in-
tervenção no Estado do Amazonas : 

1. o Porque a iniciativa, em qualquer caso, cabe sempre ao Presidente da 
Republica; 

2.0 Porque a usurpação de funcções, que affecta, aliás, a legitimidade da 
autoridade, não constitue alteração da fórma republicana federativa; 

3. o Porque em quanto não são perturbadas a ordem e a tranquillidade 
em qualquer dos Estados, a União póde intervir ! 

No Estado do Amazonas não houve, por occasião dos successos refe-
ridos, perturbação da ordem publica. 

Pois bem : alguns mezes depois, no Estado de Matto Grosso, deram-se 
factos tão gt·aves como os do Amazonas e com profunda perturbação da 
ordem. 

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, que no mez de março de 1899 se formou 
uma dissidencia no seio do partido governista de Matto Grosso, por occa-
sião da eleição para presidente do Estado, dissidencia essa que apresentou 
um candidato, o qual foi estrondosamente derrotado nas urnas. 

Esse caso do Matto Grosso foi outro em que seria perfeitamente legi-
tima a intervenção da União. 

Os chefes dessa dissidencia, como ainda sabe V. Ex., reuniram grande 
numero de capangas, armaram-n'os e deram-lhes o nome de u Legião Cam-
pos Salles. " Esses capangas sitiaram a cidade de Cuyabá e mantiveram, 
tanto o Congresso Legislativo, como o governo, sob uma pressão constante 
de violencias e ameaças. O Congresso e o presidente do Estado requisita-
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ram immediatamente a intervenção federal, mws o Sr. €ampos Salles, recu·-
sou-se a intervir, quando poderia. fazel-o com efficacia, porque 6 Governo 
Federal tinha alli a força precisa para debellar a anarchia e a desordem. s-. Ex. deu mesmo ordens terminantes ao commandante do districto·militar, 
o-eneral Camara, si náo me falha a memoria, para assistir de braços· cru-

. ~ados ao desenrolar de todos os acontecimentos. 
Como cor).sequencia dessa attitude do Governo Federal, a Assembléa· 

Legislativa foi obrigada a capitular, anullando a eleição presidencial, e o 
presidente daquelle 'Estado, deante da anarchia e desordem resultantes de· 
uma tal situação, vend.o-se na impossibilidade de manter a sua autoridade 
publicamente desprestigiada pelos agentes federaes, foi obrigado a capitular, 
por sua vez, e a depôr o governo nas mãos do commandante do districto 
militar. 

Esse governo foi, afinal, parar ás mãos de um vereador, que o passou a 
um amigo dos revolucionarias. 

Para que esse grupo revolucionado pudesse firmar o· seu predomúúo• no 
infeliz Estado de Matto Grosso, sabe a Camara quanto sangue foi alli der-
ramado e quantas atrocidades foram commettidas-! 

· Basta, apenas, recordar que, na Bahia do Garcez 17 amigos do coronel 
Ponce foram barbaramente degollados ! (Apoiados·) 

O· edifício da. Assemhléa Legislativa foi cercado por capangas· armados' 
e os deputados coagidos com ameaças de morte a annular a eleição· presi-
dencial, impedindo assim que o legitimo eleito do povo para presidente do·· 
Estado pudesse exercer as funcções inherentos a esse cargo ! . 

Ao mesmo tempo, o cidadão que exercia, então; o cargo de presidente· 
foi obrigado a depôr o governo nas mãos do commandante do districto mi"· 
litar! Quantos crimes, quantos attentados! 

Pois hem : não obstante terem sido violados princípios fundamentaes do 
regimen político que adoptámos, não obstante os pedidos de intervenção. 
feitos· pela Assemhléa e pelo Governo do Estado e não obstante a anarchia 
e a desordem que reinavam em Cuyabá e o sangue que alli corria, os q;Ue: 
hoje sustentam a necessidade da intervenção no Rio de Janeire e são; em sua' 
maioria, os adversarios da regulamentação do art. 6. 0 , são os. mesmos que· 
tanto applaudiram a attitude do Presidente da Repuhlica· não inter.vindo na-
quelle Estado e não impedindo, quando poderia fà.zel-o, a execução daquelles-
gravissimos crimes ·e attentados ! 

Sr. Presidente, -poderia ainda referir muitos outros factos, mas os que 
citei são sufficientes para demonstrar que os adversarios da regulamentaç·ão 
do art. 6. 0 , em sua grande maioria, não são sinceros. 

Dominados por interesses do partidarismo, oppõem-se com a maxima 
energia a que o Poder Legislativo ordinario cumpra o dever que lhe impõe 
o art. 3~ da Constituição e regulamente o art 6. 0

, para impug·narem quaes-
qner intervenções que possam prejudicar seus correligionarios e para, 
quando tenham na Presidencia da Hepublica um amigo muito-dedicado, con-
verterem a intervenção em uminstrumento eleitoral. (Apoiados.) 

O SR . .ALBERTO SARl\mNTO. - E' o que_ se quer fazer agora no Estad·o. 
do. Rio. 

O SR. AnoLPHO GoRDO. - E' o que se quer. fazeT no Estado do Rio, 
como muito bem observa o meu illustre collega. 

Passo a examinar o caso do Estado_ do Rie. 
O Sr. Presidente da Repuhlica, com a sua. mensagem de 2 de agasto do 

com·ente anno, enviou' ae Serrada uma representação, que lhe fôra dirigida 
pelo Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, em que este, dizendo-se p1~esidente 
da: .Assembléa·Legislati:vado Estado do Rio, pedia a intervenção · da União· 
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nos negocias peouliares áquelle Estado, com ftmdamento no art. 6. 0 , ns. 2. 0 

e 3.0 , allegando, em synthese, o seguinte : 
A eleição de deputados no Estado do lUo de Janeiro se faz por distric-

tos. Ha cinco districtos eleitoraes, cada um elegendo nove deputados. O ul-
timo· pleito foi disputado· por dous grupos : o dos amigos do Governo e o 
dos .seus adversarios. Pela apuração que effectuaram as juntas geraes dos 
r.o. 2 .ó, 3. 0 e 5. 0 districtos, haviam sido diplomados 21 candidatos opposi-
cionistas e r5 governistas. (A Commissão do Senado, alias, contesta isto e 
diz ~ue foram diplomados 20 opposicionistas e r6 governistas). 

l< alta v a a apuração geral de um districto, a do 4· o, e esta ia decidir 
qual dos dous grupos teria preponderancia na Assemblea Legislativa. 

Essas eleições passam por duas apurações : a parcial e a geral. 
A parcial, segundo o art. ?9 da lei de r4 de novembro de rgo6, é feita na 

séde do município por uma junta composta da autoridade judiciaria de mais 
elevada categoria do mesmo, ou. do seu substituto legal, na sua falta ou im-
pedimento, como presidente, e dos presidentes das diversas mesas elei-
toraes. 

A apuração geral é feita naséde do districto, por uma junta composta, 
segundo o art . !b da mesma lei, do juiz de direito da comarca, como presi-
dente ou seu substituto elfectivo, na falta ou no impedimento do primeiro, 
e dos presidentes das juntas municipaes, ou de delegados destas. 

Sendo a séde do 4. o districto a cidade de Petropolis, o juiz de direito 
dessa comarca couvocou os nove presidentes das juntas municipaes para 
se reunii:em no dia I? de fevereiro , na sala das sessões da Camara Munici-
pal, e constituírem . a junta geral de apuração . 

Nesse dia, no loo-ar e hora designados, compareceram sete dos nove 
magistrados convoca'ãos, nã? tendo comp.arecido aquel~e juiz de direito 
por ter entrado em. goso de hcença· por mot1vo de mocles lia. ... 

UM Sn. DEPUTADO . - A reunião não se deu á hora marcada. 
O Sn. AnoLPHO GoRDo. - Perd.ão ; estou apenas reproduzindo o que 

diz a represen tação do D1·. Joaquim Mariano Alves Costa. 
Como, em face dos arts . 10, 12 e r3 da lei ele 29 de setembro de rgo6, o 

juiz de direito de Petropolis tem como sul)stituto effectivo o da comarca 
mais visinha, que é a de Iguassú, esta assumiu a presidencia da junta, que, 
depois dos trabalhos ele apuração, expediu oito diplomas aos candidatos 
opposicionistas e um a candidato governista. 

O presidente do Estado, porém - diz a representação - conseguiu, 
nesse mesmo dia, formar outra junta apuradora em Petropolis, composta 
de pessoas c.rue para isso não tinham qualidade, e sob a presidencia illegal 
do Dr. Raul Autran, 1. 0 supplente de juiz de direito daquella comarca, junta 
essa que, por seu turno, fez a apuração da eleição do 4.0 districto e expediu, 
terminados os trabalhos, oito diplomas a candidatos governistas e um a 
candidato opposicionista. 

O Sn. RAuJ, FEUNANDES.- Si não estou em engano·, o officio do Sr. Alves 
Costa não falta nessa outrajuuta; refere-se a uma: junta simulada. 

O Sn. AnoLPHO Gonno. - Perdoe-me V. Ex. : falia. Tendo o Presidente 
do Estado transferido para Petropolis a séde da Assembléa Legislativa, o 
signatorio da representação, que devia presidir as sessões preparatorias 
dessa Assembléa, porqc.e fôra o seu presidente na ultima sessão e porque 
fôra eleito para a nova legislatura, convocou os candidatos diplomados para 
a primeira sessão preparatoria que deveria realizar-se a I? de julho em um 
determinado edificio da rua Washington. 

No dia referido e no logar e hora designados, sob a pr esidencia da 
Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, effectuou· a .Assembléaa sua primeira sessão 
preparatoria:, com a presença de 26 candidatos diplomados. Mas. o presi-
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dente do Estado -diz a representação - conseguiu constituir clandestina-
mente, nesse mesmo dia, uma outra Assembléa Legislativa, sob a presi-
dencia do vice-presidente da Assembléa na ultima sessão e com a presença, 
apenas, de I4 candidatos diplomados . 

E, continúa a representação, conseguiu assim o presidente do Estado 
constituir uma assemléa sua, que tinha como principal missão reconhecer 
eleito o candidato por elle apresentado á presidencia do Estado, candidato 
esse a quem ia transmittir o governo, como fizera annunciar. 

Havendo, portanto, duas Assembléas Legislativas e como dessa duali-
dade de assembléas ia resultar a dualidade de governos, facto que alterava 
a fórma republicana federativa, o signatario da representação pedia a in-
tervenção da União com fundamento nas disposições constantes dos ns. 2 e 
3 do art. 6.• da Constituição. 

Creio que esta é a synthese da alludida representação . 
O Sn. RAUL FERNA•'iDES. - Convém fazer notar : a dualidade do governo 

era uma consequencia futura. 
O Sn. AnoLPHO GoRDo. - Perfeitamente. Resultaria da dualidade de 

Assembléas. -
A Commissão de Constituição e Diplomacia do Senado, em seu parecer, 

depois de dizer que apezar de contarmos mais de 20 annos de vida republi-
cana ainda não conseo-uimos firmar uma interpretação unü'orme do art. 6.•, 
nem ponto algum de doutrina em relação ás questões que aquelle dispositivo 
constitucional suscita, não obstante os longos e calorosos debates travados 
em uma e outra casa do Congresso, e depois de dizer que a intervenção é 
uma condição de vida da Federação, de tal arte que se não existisse era 
indispensavel creal-a, firma os dous seguintes principios em relação á 
competencia de poderes : 

" Quando a crise constitucional do Estado é a consequencia de uma 
profunda perturbação da ordem, a iniciativa cabe ao Presidente da Repu-
blica (art. 6.•, ns. I e 3); quando, porém, a crise constitucional do Estado 
·depende da dualidade do Poder Legislativo ou do Executivo e affecta, por 
consequencia, a questão da legitimidade da autoridade, a maioria da 
opinião política tende a sustentar que a iniciativa de intervenção cabe ao 
Congresso Nacional (art. 6.•, n. 2). " · 

A maioria da opinião política- diz o parecer. 
Mas qual é a opinião da Commissão ? 
Aquella opinião é procedente? 
Ou a iniciativa deve caber sempre ao Poder Executivo, como sustenta-

vam os adversarios da regulamentação do art. 6.•? 
Como é esta uma das questões que mais teem sido debatidas no Con-

~esso e como um dos jornaes desta Capital tem dito que o parecer da 
t.;ommissão de Constituição e Diplomacia do Senado é um documento nota-
bilíssimo, de alto valor jurídico, a Garoara deseja, naturalmente, conhecer a 
opinião da Commissão acerca dessa importantíssima questão. 

A Commissão limita-se, porém, a dizer o seguinte : 
" E' nos extremos dessa intervenção partilhada por esses dous poderes 

federaes que repousa incontestavelmente a verdade do pensamento do legis-
lador constituinte. " 

E eis ahi tudo : é nos e;v:.tremos DA INTERVENÇÃO PARTILHADA pelos dons 
poderes que repousa a verdade f 

O parecer invoca uma sentença do juiz Taney, esquecendo-se de que o 
Congresso Jurídico, que ha 'dous annos se reuniu nesta Capital, depois de 
brllliante debate, approvou a seguinte these : 

Cumpre ao Poder Executivo intervir nos negocias peculiares aos Estados 
:nos casos dos ns. r , 3 e 4 do art. 6.• da Constituição Política, mas a inter-
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venção, no caso do n. 2, do. mesmo artigo só póde ter lagar em virtude de lei 
especial. 

Diz o parecer- : " ha duas camaras no Estado do Rio e essa dualidade 
de camaras como a dualidade de governos impõe uma providencia porque 
influe na forma republicana. 

Porque ? (Pau{5a.) 
Pór que motivos, segundo aquelle doutíssimo p-arecer, a dualidade de 

camaras e de governos constitue violação da fórma republicana federativa e 
legitima a intervenção da União? 

Esperavamos, Sr. Presidente, que a Commissão do Senado escrevesse 
uma pagina brilhantissima sobre esse momentoso assumpto e, entretanto, 
ella sa limitou a dizer que aquella dualidade influe na fórma republicana .. . 
pela desordem e anarchia resultantes desse facto ! 

Eis ahi o que caracteriza a violação da fórma republicana federativa : -
a desordem e a anarchia ! 

Diz ainda o parecer : " Sendo um fac to a dualidade da Assemhléa Legis-
lativa do Estado do Rio, cumpre ao Congresso investigar de que lado está a 
razão para dirimir a crise, prestando seu concurso á lei e ao direito. n 

Ora, de que modo procedeu a Commissão de Constituição e Diplomacia 
do Senado para saber de que lado está a razão, isto é, qual era a assemhléa 
legitimamente eleita, afim de dirimir a crise e prestar o seu concurso á lei e 
ao direito? 

Que trabalhos fez ella, que actos praticou, como procedeu ... 
O SR. CANDino MoTTA. - Que documentos examinou ? 
O SR. AnoLPHO GoRDo. - ... que documentos examinou para verificar 

de que lado está a razão ? . 
Sabe V. Ex .. , Sr. Presidente, como sabem os nobres Deputados que 

tanto me honram com a sua preciosa attenção, que os membros daquella 
Commissão se limitaram a ler a representação assignada pelo Dr. Joaquim 
Mariano Alves Costa ! 

O SR. CINCINATO BHAGA.- Isso mesmo V. Ex, não póde afflrmar . 
O SR. RAuL FERNANDES. - Os papeis que vieram do Senado comprehen-

diam as actas de apuração de Petropolis que decidem toda a questão. Não 
foi só a representação do Sr. Alves Costa. 

O SR. ADOLPHO GoRDo. - Examinarei opportunamente essas actas. Mas 
porque os membros daquella Commissão só leram a alludida representação 
- quando, em toda a parte, semelhante documento é destituído de todo e 
qualquer valor probatorio para o seu signatario? Porque a Commissão 
attribuiu tão extraordinario valor a essa peça? 

Ella o diz e eis as suas proprias palavras : " Na verdade, na represen-
tação firmada pelo presidente Alves Costa, a narração dos acontecimentos é 
feita com a maior clareza, procurando justificar amplamente a situação em 
que se viu e em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro . E' certo que 
póde haver em sua exposição um certo sentimento partidario, mas, deante da 
lei e dos factos, PARECE que a razão está de seu lado . " 

De modo que pareceu á Commissão que a razão estava do lado do 
Dr. Alves Costa, isto é, que a Assembléa legitima do Estado do Rio é a que 
fôra por elle presidida em suas sessões preparatorias, porque o mesmo 
Dr. Alves Costa narrou os acontecimentos com a maior clareza e p rocurou 
justificar a situação em que se viu em que se encontra aquelle Estado, 
emlJora haja em sua exposição um certo sentimento partidario ! 

O SR. RAuL FERNANDES. - O parecer diz- .deante da lei o dos factos . 
O SR. ADOLPHO GoRDo. - Sim, dos factos constantes -da represen-

tação. 
VOL. V li 
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O pat·ecer, referindo-se, em seguida, aos factos relativos á apuração 
geral da eleição, realizada na séde do 4. 0 districto eleitoral- em Petropolis 
- affirma, categoricamente, que não houve duplicata de juntas apuradoras 
e nem de diplomas . 

A principio assombra uma tal affirmativa, porque da propria represen-
tação Alves Costa consta que houve essas duplicatas, mas a Commissão 
enuncia a -razão da sua affirmativa: -Não houve duplicata porque não 
podia e não de11ia ha11er. 

Eis as suas palavras 
·" Ora, tendo se reunido na séde do ·4.0 districto eleitoral, Petropolis, a 

junta apuradora, constante de sete juizes dos IO que compõem esse· districto, 
é claro que não podia haver duplicata de junta e de diplomas, porque este 
é a cópia da acta authentica da apuração, assignada pela maioria, si não a 
unanimidade, da junta. 

Portanto, não houve duplicata de diploma, como não póde ter havido 
da junta apuradora do 4- 0 districto, porque ella não podia ser composta de 
quatro supplentes, quando sete juizes estavam reunidos e funccionando no 
edificio da Camara Municipal, conforme determina a lei, emquanto que os 
supplentes se reuniam clandestinamente em logar desconhecido, sendo que 
os de ltaguahy e Sumidouro alle~avam a ausencia dos juizes respectivos, 
quando estes furrccionaram na Junta legal, do edificio da Camara Muni-
cipal. " 

Sr. Presidente, com este criterio que tem aquella Commissão para af.fir-
mar a existencia ou não existencia de um facto, vae, naturalmente, a Ca-
mara suppor que ella chegou á seguinte conclusão : - como tambem não 
póde e não deve haver duas assembléas legislativas legitimas, não ha duali-
dade de assembléas no Estado do Rio e, portanto, não é caso de intervenção . 
(Apoiados, muito bem.) 

A Commissão de Constituição e Diplomacia do Senado não chegou, 
porem, a essa conclusão, que tanto contrariaria os interesses da agremiação 
partidaria de que fazem parte os seus dignos membros, e concluiu o seu 
tão elogiado parecer apresentando o seguinte projecto : 

" O Congresso Nacional r esolve : 
Artigo unico. E' reconhecida legitima a Assembléa Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro cujas sessões preparatorias foram presididas pelo Dr. Joa-
quim Mariano Alves Costa, de accôrdo com as disposições do respectivo 
regimento, ficando o Poder Executivo autorizado a intervir, nos termos do 
art. 6. 0 , n. 2, da Constituição Federal, dada a permanencia da dualidade de 
Assembléas Les-islativas, perturbadora da fórma republicana no m esmo 
Estado; revogaaas as disposições em contrario, 9 de agosto de 1910. -
A. Azeredo, presidente e relator. -Alencar Guimarães. " 

Em tres dias, o Senado approvou este projecto! 
Entretanto, Sr. Presidente, qualquer que seja o aspecto por que se 

encare o projecto, qualquer que seja a face por que seja estudado, não póde 
merecer o voto da Caruara. (Apoiados.) 

Desde a Constituição Franceza de 14 de Setembro de 1791, que as leis 
fundamentaes de quasi todos os povos civilizados consagram o principio de 
que compete exclusivamente ás assembléas legislativas a verificação e 
reconhecimento dos poderes dos seus membros . Porque? Porque se tem 
entendido que esta prerorativa constitue uma medida assecuratoria do 
funccionamento, da conservação e da independencia de taes assembléas, 
uma medida necessaria á harmonia, ao equilíbrio entre os poderes publicos 
que compõem o governo. 
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Esse equilibrio e harmonia desappareceriam na hora em que a um outro 
poder oú autoridade fosse dada a attribuição de fazer a verificação de 
poderes . 

Vedia disse muito bem - confiar a uma outra autoridade ou a outro 
poder a funcção de verificar e reconhecer poderes de membros de uma 
assembléa legislativa, é pôr em perigo a propria existencia dessa assembléa, 
e ninguem como ella tem tanto interesse em conservar e defender as suas 
prerogativas, em reprimir a violação de seus privilegias e em sustentar a 
livre eleição de seus mandantes. 

Dizem quasi todos os publicistas que a preroga ti v a que teem as assem-
bléas legislativas de reconhecer e verificar os poderes de seus membros é a 
unica garantia da integridade do suffragio universal. 

Sr. Presidente, si esta prerogativa constitue, portanto, a unica garantia 
da integridade do sufl'ragio universal, si é uma medida necessaria á conser-
vação, independencia e funccionamento das assembléas legislativas, si 
constitue uma medida imprescindível para a harmonia e equilíbrio dos 
poderes .publicos, si, portanto, em um Estado, nem o Poder Executivo e 
nem o Poder Judiciario pódem exercer semelhante attribuição, seria a 
annullação completa do regimen federativo dar a mesma funcção a qualquer 
dos poderes federaes. (Appoiados) 

O SR. RAuL FEitNANDES. - Nem se pretende dar. 
O SR. GERMANO HASSLOCHER. - O parecer friza bem esse ponto, que 

não é o objectivo o reconhecimento de poderes. 
O SR. AnoLPHO GoRDo.- Chegarei lá. · 
Dizia eu Sr. Presidente, que isto seria subordinar os poderes locaes aos 

poderes federaes, e esta subordinação e dependencia são absolutamente 
incompatíveis com o verdadeiro regimen federativo, porque, como ensinam 
publicistas como Lastarria Dubs, Story e tantos outros, no verdadeiro reg'i-
m~n federativo ha dous poderes soberanos - o da União e o dos Estados, 
funccionando um ao lado do outro, cada um exercendo direitos que lhe são 
proprios, cada um soberano dentro dos limites que são traçados pela lei. 
Assim, como vemos a União manifestar a sua soberania pelos poderes Legis-
lativo, Executivo e Judiciario, vemos funccionando tambem nos Estados os 
t~es p_oderes independentemente dos poderes federaes, sem nenhuma subor-
dmaçao, dentro da: esphera legal. 

Portanto, dar a qualquer dos poderes federaes, ao Legislativo, ou ao 
Executivo, ou ao Judiciario, competencia para verificar os poderes dos 
membros de assembléas estaduaes, é annular por completo o verdadeiro 
regimen federativo. (Apoiados) Neste ponto parece que estamos todos de 
accôrdo. 

O SR. CINCINA'J.'O BRAGA. - Até os adversarios sustentaram este prin-
cipio . . 

O SR. AnoLPHO GoRDO. - O Sr. Senador João Luiz Alves disse no 
Senado : u Falle<"e ao Congresso Nacional competencia para examinai· as 
eleições de cada um dos cidadãos que se dizem deputado eleito, em uma e 
outra assembléa, para o fim de validar umas, annullar outras, reconhecer 
este ou aquelle ; o reconhecimento de poderes, o . estudo das eleições é 
competencia exclusiva da assembléa que tenha sido legalmente constituída. 
Dar tal competencia ao Congresso Nacional é qlle seria matar a alltonomia 
estadual. ,, 

· Mais ou menos nos mesmos termos, exprimiu-se a maioria da Com-
missão de Constituição e Justiça, da qual tenho a honra de fazer parte. 

A Constituição Política no art. 18, paragrapho unico, dispõe que a cada 
uma das Camaras compete - verificar e reconhecer os poderes de seus 
membros; · ' 
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A mesma disposição conteem todas as Constituições dos Estados. 
Parece-me, pois, que é este um ponto liquido. 
O projecto reconhece legitima a Asserubléa que foi presidida, em suas 

sessões preparatorias, pelo Dr. Joaquim Mariano Alves Costa. 
Quando é, Sr. Presidente, que este projecto foi formulado e submettido 

á consideração do Senado? Quando ainda estava aquella Asserubléa em 
sessões preparatorias? Não; o projecto foi formulado e submettido á 
consideração do Senado no dia 9 de agosto , quando, desde o dia 2 de agosto, 
já se tinha constituído e estava funccionando ordinariamente a mesma 
Asserubléa, pois que já tinha eleito a sua Mesa definitiva, já havia eleito as 
suas commissões permanentes, já tinha votado os pareceres relativos á veri-
ficação de poderes de seus membros, já tinha annullado diplomas dos can-
didatos opposicionistas que não foram diplomados e já lhes havia dado 
posse. 

Mas, Sr. Presidente, si quando foi o projecto formulado e submettido á 
consideração do Senado não estava mais a AssemJJléa em sessões pre~ara
torias, e já tinha ultimado a verificação de poderes e se constituído definiti-
vamente, é manifesto que dizer o projecto : " é legitima a Assembléa cujas 
sessões preparatorias foram presididas pelo Sr. AlPes Costa - ou dizer-
é legitima a Assembléa presidida pelo Sr. Dr. Sebastião de Lacerda - ou 
dizer - é legitima ·a Assembléa composta de taes e taes cidadãos - é sempre 
dizer uma e a mesma cousa, é reconhecer a legitinúdade da verificação de 
poderes feita por aquella Assembléa, e ratificar os actos por ella praticados, 
annullando diplomas, reconhecendo como eleitos candidatos não diplomados, 
é, em uma palavra, praticar um acto de verificação de poderes! (Apoiados .) 

O SR. FERREIRA BRAGA. - E' desferir um golpe profundo na Federação 
Brazileira. 

O SR. AnoLPHO GoRDo. - Portanto, por este projecto o Congresso 
Nacional usurpa uma prerogativa que compete á Asserubléa Legislativa do 
Estado do Rio, constituindo-se em poder verificador das eleições dos mem-
bros dessa Assembléa e praticando contra o regimen federativo um atten-
tado gravíssimo, de consequencias funestíssimas em nossa vida constitu-
cional, produzindo uma lesão muito mais séria de que a invocada como 
justiticativa da intervenção. (Ap oiados.) 

Supponhainos, :po1·ém, que, no caso de intervenção, tem o Congresso 
Nacional competencra para verificar e reconhecer os poderes dos membros 
da Assembléa Legislativa do Estado em que essa intervenção se effectua. 

Dir-se-ha : nem se póde mesmo comprehender que a União não tenha 
um tal poder, porque a intervenção determina a suspensão temporaria du 
soberania de um Estado, a absorpção dos poderes estaduaes, e quando tem 
por fim restabelecer a ordem constitucional perturbada por uma lesão no 
departamento legislativo, ficam fatalmente suspensas as prerogativas e 
privilegias da Asserubléa Legislativa do Estado. 

Intervir, diz Estrada, é exercer, em nome da soberania nacional, uma 
autoridade plena, mais ou menos extensa, dentro do territorio da proCJincia. 

Intervir, diz Barraquero, importa absorCJer os poderes proCJinciaes, até 
onde seja necessar.io para o cumprimento ela garantia constitucional. 

A intervenção, diz Salis, suspende, emquanto dw·a, as relações regulares 
estabelecidas pela nossa Constituição entre a confederação e o cantão que a 
soffre. O cantão fica priCJaclo da sua soberania e fica collocaclo sob a tutela 
ela confederação. O principio consagrado pelo art. 3 da Constituição, pelo 
qual os cantões exercem todos os direitos, que não são transferidos aos poderes 
fecleraes,fica inCJerticlo . O cantão, no caso de interCJenção, só exerce os direitos 
.e competencias deixados ás suas autoridades e funccionarios pelo interCJentor. 

Supponhamos, portanto, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional, no 
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caso de intervenção , tem ampla competencia para veriilcar os poderes dos 
membros de assembléas estaduae . 

Mas é evidente, é de simples bom senso que só poderá ser decretada 
uma intervenção: 1. 0 , si, elfectivamente tiver sido violado um dos princípios 
fundamentaes do reO'imen que adoptámos ; e 2. o, si no proprio Estado não 
possa ser dado r eme'àio para essa violaç1io, isto é, si os proprios poderes 
estaduaes não puderem restabelecer a ordem constitucional. 

A intervenção se legitima, pois, quando correm essas duas condições : 
certeza da lesão e a impossibilidade de, no proprio Estado, dar-se-lhe 
r emedio. (Apartes.) 

Dada a dualidade de assembléas legislativas em um Estado, a inter-
venção só poderá ter logar si . a que foi legitimamente eleita fôr impedida 
de exercer as suas funcções . Porque, como já o disse em meu voto em sepa-
rado , si esta assembléa fôr reconhecida pelos outros poderes do Estado 
e exercer , cercada de todas as garantias e com a mais completa independen-
cia, as funcções que lhe são conferidas por lei, a existencia de uma outra 
ou de duas ou de dez outras assembléas não perturbará, de modo algum, 
a vida constitucional do Es tado e afinal ella ou ellas se dissolverão por si 
mesmas. 

De modo ~1e cumpre verificar, em primeiro logar - si a Assembléa 
Le$'islativa do Estado do Rio que foi presidida em suas sessões preparatorias 
pelO Dr. Alves Costa foi ou não legitimamente eleita. · 

O SR. GERMANO IiAsSLOCHER. - V. Ex. concorda que podemos tomar 
conhecimento desta questão? 

O SR. AnoLPHO GoRDo. -Sem a prova cabal de que foram usurpadas 
as funcções da assembléa leg~timamente eleita, a intervenção não póde ser 
decretada . 

Não sei, p orém , Sr. Presidente, como se possa fazer a prova da legiti-
midade de uma assembléa; não sei como se possa verificar i os seus mem-
bros são ou não verdadeiros representantes do povo, si foram ou não eleitos, 
sem se examinar as authenticas eleitoraes e todos os demais documentos 
referentes ao pleito. (Apoiados ; muito bem .) 

O SR. GERMANO HAssLOCHER. - Até ahi não podemos chegar. 
O SR. AnoLPHO GoRDo. - Que documentos foram remettidos p elo 

Sr. Presidente da Republica ao Senado? Que documentos instruil·am a men-
sagem de S. Ex. ? 

Apenas dois : a r epresentação do Dr. Alves Costa e as actas da apuração 
geral do 4.0 districto. 

Mas aquella representação é um documento destituído de todo e qual-
quer valor probatorio, porque não ha lagar algum do mundo em que 
se dê ás allegações da parte interessada o v alor de prova em seu b ene-
ficio . (Apoiados.) 

As actas da apuração geral do 4· o districto tambem não fazem prova 
alguma, por dons motivos: I. 0 , porque o Estado do Rio tem cinco districtos 
eleitoraes e não um sómente , e 2 . o, porque, em face do art. Sg da lei de 14 de 
novembro de rgo6, como em face das disposições de todas as leis eleitoraes, 
federaes ou estaduaes, as juntas apuradoras só po·dem sommar os votos 
constantes das authenticas, não podendo v erificar a legitimidade da eleição. 
(Apoiados .) 

Assim sendo, é manifesto que aquellas actas nem vislumbre de prova 
oiferecem de que os membros ela assembléa a que se refere o projecto foram 
legitimamente eleitos . (Apoiados.) · 

Si não foram oll'erecidos os documentos eleitoraes que poderiam fazer 
luz completa sobre o pleito, poder-se-ba, porventura, induzir ele outros 
factos e circumstancias que aquella Assembléa é composta de legitimas 
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e verdadeiros representantes do povo? Ha q~uaesquer factos ou circumst.an: 
cias que demonstrem q~e o part~do qu<;~ ap01a o g-overno do Estado do Ri? e 
tão fraco que não poderia ter eleito ma1s ele tres deputados e que o partido 
opposici011ista é tão forte, tão poderoso e clisp?e de taptos elementos que 
poderia eleger 42? Como sabe V. Ex., Sr. Presidente, a Assembléa que o 
projecto reconhece legitima é composta ele 42 deputados opposicionistas 
e de tres governistas sómente. , 

O SR. R4UL FERL'<'ANDES. - Pela lei local a opposição, por mais forte 
que seja, não póde eleger mais ele um representart.te em cada districto. 

O SR. ADOLPJ-ro· GoRDo. -Examinemos os factos. A ultima eleição dos 
vereadores no Estado elo lUo teve logar na mesma occasião em que se pro-
cedeu á de deputados. 

Qual foi o resultado daquella eleição '? O partido governista elegeu a 
maioria das Camaras Mmúcipaes, e como é possível, então, que por esse 
mesmo partido e nessa mesma occasião só pudessem ser eleitos tres deputa-
dos? (Apoiados e nâo apoiados. Trocam-se muitos apartes.) · 

O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os tympanos) - Attenção ! 
O SR. PAULINO JuNIOR. (mostrando um papel) - Temos 3o camaras. 
O SR. RAUL FERNANDES. -Isso é no papel. (Apartes.) 
O SR. ADOLPHO GoRDo. - O meu illustre companheiro ele bancada 

o Sr. Francisco Romeiro e o Dr. Mario Vimma tornaram patente que na 
eleição ele I ele março, para Presidente da Republica, o resultado verdadeiro 
do pleito no Estado do Rio foi o seguinte : . 

Consellieiro Ruy Barbosa ... . 
Marechal Hern1es .. , .. . .. . 

I6.8I6 votos 
7.::109 votos 

O SR. GERL-v.rANo HAssLOCHER. - Não póde ser exe!llplo para o caso, p or-
que não se póde dizer com quem estava o Sr. Backer. · · 

O SR. RAUL VEIGA. -Não é resultado inconteste. 
O SR. ADOLPHO GoRDo. - Como a mensagem do Sr. Presidente da 

· Republica não foi instruída com quaesquer documentos pelos quaes se 
possa verificar quaes os deputados que foram eleitos, estou estudando 
os resultados de outros dos pleitos, afim de saber si o partido opposicionista 
no Estado do Rio tinha t~l maioria sobre o governista que po,cleria eleger 
os 42 deputados que o proJecto em debate manda reconhecer. 

O SR. GERMANO HASSLOCHER.- Não é questão de partiO-o. O Sr. :Paulino, 
por exemplo, é hermista e sustenta o Sr. Backer. 

O SR. AnoLPHO GoRDO. - A ponderação é contraproducente ... 
O SR. GERi\~Al'<'O HAsSLOCHER. - Quero mostrar que isso não influe para 

se saber si o Sr. Backer tem mais ou menos prestigio. 
O SR. AnoLPHO GoRDO . .. porque como toda a Camara sabe, elementos 

- prestigiosos no Estado do Rio, com grande valor eleitoral, como os Srs. Pau-
lino Junior, Miguel Carvalho, Edwiges de Queiroz e outros, na eleição 
de I.q de março afastaram-se do Sr. Backer e trabalharam pela candidatura 
do marechal Hermes, e entretanto, na eleiç%io de deputados, sullragaram a 
chapa apresentada pelo partido governista, o que quer dizer - tendo em 
vista o resultado verdadeiro da eleição presidencial, que : - o partido 
governista no Estado dispõe de muito mais de. r6.8I6 votos e o partj_do 
opposicionista nem com 7.709 votos póde contar. 

O SR. FAmA SouTo.- Sou . opposicionista ao Sr. BA.cker e votei !lo 
Sr. Ruy Barbosa. (Apartes.) · 
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O Sn. AnoLPIIO Gonno. -Que se conclue do que venho de dizer? Que 
não só não ba prova alguma de que a Assembléa Legislaliva do Estado do 
Rio que o projecto reconhece legilima foi leoiLimamente eleita, como ainda 
é evidente de outros pleitos que se teem ferido ultimamente naquelle Estado 
que o partido governista tem extraorclinaria maioria sobre o opposicionista 
e, portanto, que aquella assembléa, composta de 42 opposicionistas e de tres 
g·overnislas, não é a legitima. (Apoiados e não apoiados.) 

O Sn. GERMANO HA.ssLOCH.ER. -V. Ex. está tirando conclusões de phe-
nomenos que nos induzem a outros resultados. 

O Sn. PonTo SoBnnmo dá um aparte. 
O Sn. CANDIDO MoTTA. - E ' bom não tocar na eleição federal do Estado 

do Rio, feita aqui no Congresso. E' bom não tocar nisto. (Ha outros apartes; 
o Sr. Presidente reclama attenção.) 

O Sn. AnoJ:.PUO Gonno. - Dir-se·ba, Sr. Presidente : pouco importa que 
a Assembléa Legislativa do Estado elo Rio çle Janeiro presidida pelo 
Dr. Joaquim Mariano Alves Costa tenha procedido escandalosamente na 
verificação ele poderes dos seus membros ; pouco importa que tenha annulla-
do os diplomas conferidos a seus adversarios , excltúndo candidatos legiti-
mamente eleitos e reconhecido candida tos que foram derrotados ; pouco im-
porta tudo isso, porque são aclos que praticou a Assemhléa no exercício de 
uma prerogativa legitima - qu<tl a de verificar e reconhecer os poderes dos 
seus membros. Serão abusos que ella commett eu no exercicio dessa pre-
rogativa, mas desses abusos tem praticado esta Camara, tem praticado o 
Senado e teem praticado todos os Congressos e Parlamentos do mundo I 

" A Camara, dizia Clémenceau em 18?9, defendendo a eleição de Blanqui, 
não é um jury e nenhum outro tril)Wlal qualquer, é um corpo político, pra-
ticando um acto polltico, quando estatue sobre mua eleição e gozando, em 
materia de elegibilidade, de um poder sober:mo, discricionario. Como pode-
rá deixar de haver taes acusos , diz Daniel Muller, si o Deputado ou Senador 
p ertence a uma aggremiação politica e é escravo de suas relações, de suas 
convicções e de seus prejuízos ? São precisamente esses abusos que justi-
ficam a opinião hoj e sust entada por varios puhlicistas -que a verificação 
de poderes das assembléac; politicas deve ser feita _pelo Poder Judiciario. 
(Trocam-se nwitos apartes.) 

O illustre Senador p. elo Espírito Santo, e meu particular amigo Sr. João 
Luiz Alves, justificando o projecto da tribuna do Senado, disse que o Con-
gresso não póde verificar qual das duas Assembléas do Estado do Rio foj 
legitimamente eleita, mas qual dellas foi legitimamente organizada. Ao Con-
gresso só cumpre verificar ele que lado éstá a legitimidade organica. 

Tem " legitimidade org-anica •, <;liz o eminente Senador, aquella das 
Assembléas que foi presidida, em suas sessões preparatorias, pela pessoa 
designada pelo Regimento Interno . Eis as palavras de S. Ex. : 

" O Congresso racional não indaga de quem foi eleito, mas de quem, 
em face da lei local, se constituiu legitimamente em assembléa legislativa -
para efl"eitos de reconhecimento de poderes e subsequentes. 

Verificando de que lado está a legitimidade organica, por esse se pro-
mmcia, com o exclusivo fim de fazer cessar a dualidade, isto é, de reintegrar 
a fórma republicana pot· ella violada. 

Para chegar a esse resultado, no caso concreto, o Conçresso encontra o 
preceito do regimento interno da Assembléa Legislativa do Estado do lUo, em 
virtude do qual o presidente leg itimo da nova assembléa é o presidente da 
anterior, desde que tenha sido eleito , embora contestado. » 

. Para -que a camara hem possa apprehende1' o pensamento do Sr. João 
Lmz Alves. vou figurar um exemplo. · 

Constituem-st: ep:1 1lill Estado duas assembléas legislativas : a assembléa 
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A e a assemblé!l B, a primeira composta de deputados legitimamente eleitos 
e~ seO'm1da não. Mas a primeira não teve, em suas sessões preparatorias, 
0 presidente designado pelo H.egimento Interno, emquanto que a segunda 
teve. 

Em tal caso, diz aquelle Senador, a União deve intervir e fazer cessar 
a dualidade, garantindo - não a assembléa composta de legítimos repre-
sentantes do povo, mas a assembléa composta de indivíduos que não foram 
eleitos! (Apartes.) 

Essa hypothese pó de dar-se. Com effeito : dispõe o art. 1. o do H.egimento 
Interno da Assembléa Legislativa do Estado do Rio que, no primeiro mmo 
de cada legislatura, as sessões preparatorias serão presididas pelo pre-
sidente da ultima sessão legislativa - si hourer sido eleito para a nora 
legislatura. 

Mas, como na occasião em que se iniciam as sessões preparatorias não 
se sabe ainda quaes os candidatos que foram eleitos, por não estar feita 
a verificação de poderes, presume-se, para os effeitos daquella disposição 
regimental, que foram eleitos os candidatos que possuem diplomas em con-
dições leg·aes. 

O SR. JoÃo BAPTISTA.- E' presumpção, não é facto apuraclo. 
O SR. AnoLPI-IO GoRDO. - Como muito hem observa o nobre Deputado 

pelo Rio de Janeiro, que acaba de honrar-me com o seu aparte, o diploma 
estabelece uma méra presumpção e não uma prova completa da eleição, de 
modo que aqueDa Assembléa póde ser presidida, em suas sessões prepara-
torias, pelo presidente da ultima sessão legislativa, que possua um diploma 
em condições legaes, mas que não tenha sido eleito . 

O presidente tem de nomear uma commissão de cinco membros, á qual 
compete organizar duas listas - uma dos diplomados em condições legaes 
e outra daquelles cujos diplomas não estão em condições legaes. 

Ora, esses cinco membros da commissão tamhem podem não estar 
eleitos e teem o maximo. interesse em organizar as listas de modo que elles 
e seus amigos sejam reconhecidos. 

Assim sendo, uma assemhléa, embora tenha tido, em suas sessões pre-
paratorias, o presidente designado pelo regimento, póde não ser composta 
ae legítimos representantes do povo. (Muito bem, apoiados.) . 

A doutrina do meu illustre amigo, o Sr. Senador João Luiz Alves, é 
absurda e hasta expol-a, Sr. Presidente, para tornar manifesto que o projecto 
não tem fundamento serio. (Apoiados da minoria.) 

A intervenção com fundamento no art. 6. 0 , n. 2, da Constituição só póde 
ter logar quando é violada a fórma republicana federativa. 

Quando é violada a fórma republicana federativà? 
O republicanismo, diz Curtis, consiste no direito que tem o poro de gorer-

nar-se por meio de seus representantes. 
· O goPerno republicano diz Maclison, no Federalista, no sentido americano, 
é o gorerno que deriPa todo o seu poder, directa e indirectamente, do poro, e 
que é desempenhado por pessoas, que occupam os seus cargos pela rontade 
popular e durante um determinado período. -

Consequentemente, quando o povo não se governa por meio de seus 
representantes legitimas, isto é, por meio daquellas pessoas que elegea para 
seus representantes, realiza-se um attentado contra o regimen republicano 
representativo e é precisamente essa lesão que justifica ou legitima a inter-
venção da União. 

" A forma republicana, diz o illustre Barraquero, póde ser alterada por 
causas e accidentes que variam segundo os habitos e tradicções de cada 
povo ; porém, como o que se quer garantir é a sua existencia e plenitude, 

. .; 
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devemos estabelecer quaes são os seus caracteres essenciaes, para poder 
determinar quando é cheg-ado o caso ele se tornar eif'ectiva a garantia. 

Relacionando o conjuncto ele nossas instituições com a noção que a 
sciencia politica nos dá da fórma republicana ele governo, vcriUca-se 
que a g-arantia do poder federal deve alcançar a todos os seus caracteres 
essenciaes. 

Essa fórma ficará alterada para os effeitos da intervenção sempre que os 
poderes de gorerno em alguma prorincia não surjam de rontade popular; 
quando não se exerçam em sua representaçâo, ou, emjim, quando sejam 
irresponsareis os mandatarios no exercício de suas fwwções. " 

Diz ainda o mesmo escriptor : " Sempre que o poro nâo se gorerne por 
meio de seus representantes, sempre que nâo e.xistam outros poderes, ou algum 
delles usurpe as attribuições de oatro, e sempre emfim que algum del1es não 
possa exercer as suas funcções com enteira independencia, a base da nossa 
fórma de g-overno terá sido alterada. 

Em todos os casos, pois, em que os poderes que constituem a essencia 
da nossa fórma de governo tenham desapparecido ou sejam obstruidos em 
suas funcções , o poder federal tem o imprescindivel dever ele intervir, por 
direito proprio, na província que seja o theatro ele taes attentados. " 

Não precisava, porém, Sr. Presidente, invocar palavras ou conceitos de 
Curtis, Madison, Banaquero ou de quaesqner outros puhlicistas, e bastava-
me invocar a opinião ela propria maioria da Comnüssão de Constituição e 
Justiça, pois que ella reproduziu, em seu parecer, os conceitos ele Veclia, 
(que qualificou de sabias), constantes de um discurso que prommciou na 
Camara dos Deputados ela Republica Argentina, em l8go, a proposito da 
intervenção na província de Buenos Aires. · 

O SR. JusriNIANo DE SERPA. - Neste ponto divergi ela doutrina elo nobre 
relator. · · 

O SR. GERMANO HASSLOCHER. - Nada tenho que retirar do que affirmei 
em meu parecer. O Sr. Vedia sustentava a intervenção de clerecho propio. 

O Sn. AnoLPHO Gorillo.- Para Vedia, a leg-itimidade de uma assem -
bléa não resulta ela observancia de umas tantas formalidades prcscriptas 
pelo seu Reg-imento Interno , mas ela legitimídade da eleição de seus 
membros. 

O SR. GERMANO HASSLOCHER. - Os pontos de vista são differentes : lá 
tratava-se da suppressão de uma organização; e nós, aqui, da organização 
illegal de uma assemhléa. 

O SR. AnoLPHO GoRDo. - Peço licença para ler alguns conceitos de 
Vedia: · " La intervención por derecho propio sabemos que no procede sino en el 
caso de alteración de la forma republicana de gobierno, y es evidente que la 
forma republicana de g-obierno está alterada en la província de Buenos 
Aires, por dos razones fundamentales : primera, porque una minoria, de 
una sola cámara, ha usurpado derechos electorales clel puehlo, otorgando 
títulos de diputados á personas no elegidas; segunda, por que no existiendo 
esta rama del poder legislativo, no existe el mismo poder, uno de los tres 
elementos indispeusahles, constitntivos dei g·obierno representativo republi-
cano, ?D;O de los tres poelét·es, que son distintos, pero que son coordinados 
e armomcos. 

Es esencial, para que exista la forma republicana de gohierno, que exista 
tamhiéu la efectividad, la realielad de sufragio, l a efectividad y la realidad 
eu el trámite de la elección misma y eu el escrutínio escrupuloso que están 
en el deher de realizar las asembleas. 

No basta, seií.or presidente, ajustar las aparencias á las palahras ele la 
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constitución ; es preciso que·ellas estén én los hechos y en las cosas, porque 
ya se ha clicho y se ha repetid.o muchas veces que, de lo contrario, 
podríamos llegar al establecimiento de m:ta monarquia con todâs las apa-
rencias de una republica, ó al establecimiento de una verdadeira tirania, 
con tal que revistiese las formas externas republicanas de la constitución. 

De la evidencia, pues, de la no existencia legal, diré, constitucional, de 
esta rama del poder legislativo, y de la invalidez, por consiguiente, del 
poder legislativo mismo, ha llegado la comisión á establecer las conclu-
siones que acabo de exponer ligeramente, respecto de la forma. republicana 
de gobierno. 

Todas las constituciones hacen á las câmaras jueces exclusivos de la 
elección de sus miembros, y l es dan esa facultad, sin duda, porque han 
querido ponerlas á cubierto de las usurpacioues de todo poder extraií.o ó de 
todo grupo de personas que pudiera influir en sus renovaciones y en su 
composición; J>ero de aqm no se derivaria absolutamente la facultad que 
tuvieram las mismas câmaras para usurpar por su parte los titulos perfec-
tamente adquiridos por los diputados ó senadores electos que se apresen-
tasen á tomar parte en sus deliberaciones, porque, si en el primer caso 
habria una u suvpación extrafta sobre el poder legi';lativo, en el segundo 
habria una usurpación del poder legislativo ó de la cámara respectiva sobre 
los electores, que en el acto de deliberar en las urnas son un verdadero 
poder, constituyen, segundo la acertada clasi:{icación de un maestro, un 
verdadero poder electoral. 

Por lo mismo que no tienen control las asembleas legislativas cuando 
juzgam de la validez de los títulos de sus miembros, por eso mismo están 
más en el deber de someter-se á los princípios generales de la verdadera 
justicia política, sin la cual no existiria sociedad livre y civilizada, estando 
á la célebre máxima norteamericana, que recomienda ante todo á los poderes 
públicos no abusar jamás de su derecho, pmque desde el momento en 
que empiezan á abusar de él daftan otros tan respetables como el suyo . " 

Que diz Vedia? Que a prerogativa que teem as assembléas legislativas 
de verificar e reconhecer os poderes de seus membros, não lhes dá o direito de 
violar os principio.~ geraes da oerdadeira jzzstiça política, outorgando titulas 
de deputados a pessoas que não foram eleitas, porque, assim procedendo, 
usurpam direitos eleitor.aes do povo e commettem um abuso que constitue 
oiolação da fórma r epublicana de governo e legitima a interoenção da União. 
E' essencia l, para que exista a fórma l'epublicana de governo, que exista 
tambem a effectividade, a realidade do suffragio. 

Na da mais claro. 
A maioria da Commissão de Constituição e Justiça desta Camara, depois 

de transcrever, em seu parecer, o discurso do Sr. João Luiz Alves, em que 
este illustre Senador diz que uma assembléa legislativa é legitima si observou, 
ao constituir-se, a disposição do seu Regimento Interno, relativa ;i pessoa 
que presidiu as primeiras sessões, embora tal assembléa seja composta de 
pessoas que não foram eleitas, transcreveu, tambem, as referidas palavras 
de Vedia, que demonstram, de Uil\ modo cabal e eloquente, o absurdo 
daquelle conceito! E', assim, apropria maioria da Conuhissão de Consti-
tuição e Justiça que condemna formalmente a famosa " legitimidade orga-
nica " creada pelo nob1·e Senadot' pelo Espírito Santo! . 

. Pouco importa, Sr. Presidente, que uma assembléa legislativa tenha 
~ido em suas sessões preparatorias este ou aquelle presidente ; o que 
Importa s::tber, o que cumpre verificar, para os effeitos da intervenção, para 
p~rse ou não em movimento o apparelho instituído pelo art. 6.Q da nossa 
lm fundamental é - si os membros daquella assemhléa são ou não legítimos 
representantes do povo, si foram ou não el eitos. E sem Pislumbr(J de prova, 
s~quer, de que foram legitimªmente eleitos os membvos da Assembléa Legis'-

\. 
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lativa do Estado do Rio que foi presidida em suas sessões preparatorias 
pelo Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, - o projecto reconhece legitima 
essa Assembléa! . . 

De modo que, Sr-. Presidente, ou o Congresso Nacional não tem compe-
tencia para verificar e reconhecer os poderes dos membros das assembléas 
locaes e, assim sendo, deve rejeitar o pr.ojeclo em debate, porque, por esse 
projecto, pratica um acto de virificação de podere.~; ou tem essa compe-
tencia e, nesse caso, tambem deve rejeitar o projecto, porque não ha prova 
alguma de que a Assembléa que reconhece legitima seja elfectivamente 
legitima. (Apoiados.) 

Supponhamos, porém, que a doutrina do honrado Senador Sr. João 
Luiz Alves, fosse perfeitamente constitucional: - que no caso de dualidade · 
de assembléas legislativas em um Estado, a União deve intervir para o fim 
de reconhecer e garantir a que tiver tido, em suas sessões preparatorias, o 
presidente determinado pelo seu Reg·imento Interno. . 

Em face do que dispõe o Reg!mento Interno da Assembléa Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro, o lJr . .Joaquim Mariano Alves Costa devia 
presidir as sessões preparatorias desta Assembléa ? 

O art. l -o do Regimento est4 concebido nos seguintes termos : 
" No primeiro anuo de cada legislatura, J5 dias antes do designado em 

lei para abertur'a da Assembléa Legislativa do Estado, reunidos os depu-
tados eleitos na sala das sessões da Assembléa, ao meio dia, occupará a 
presidencia o deputado que tiver sido presidente, 1. 0 ou 2. 0 vice-presidente 
na ordem da presidencia na ultima sessão legislativa annual ou extraordi-
naria, si houc;er sido eleito para a nor,;a legislatum, e, na falta de qualquer 
destes , o 1. 0 secretario ou o 2. 0 , que tambem tenham servido na Mesa ante-
rior, si porventura tiverem sido igualmente eleitos, embora contestados 
estes ou aquelles. " . 

O Dr. Alves Costa presidiu, effectivamente, a ultima sessão legislativa, 
mas foi eleito para a nova legislatura? Como na occasião em que tem logai· 
a primeira sessão preparatoria ainda não está feito o reconhecimento de 
poderes e não se sabe, por isso, quaes os candidatos que foram eleitos e 
quaes os que não foram, presume-se que foram eleitos os que teem diplomas, 
conferidos em condições legaes. · 

Diploma, nos termos do art. go, ela citada lei ele 14 ele Novembro 
de 1906, é a cópia da acta final ela apuração, assignada pelo presidente e 
membros da junta apuradora. 

O SR. RAUL FERNANDES. -A lei diz - pela maioria. 
O SR. ADOLPHO GoRDO. - O Dr. ·Alves Costa tinha um diploroa nestas 

condições ? O documento que offereceu como diploma era uma cópia da acta 
final ela apuração, assignada pelo presidente e pela to.talidade ou maioria 
dos membros da junta apuradora do 4. o clistricto? 

No 4o districto houve duas juntas apuradoras. 
O SR. RAuL FERNANDES. - Uma só, a outra é phantastica. (lia rnt~itos 

apartes.) - , 
O SR. ADOLPHO GoRDo. - Qual elas duas era a legitima? A que foi pre-

sidida pelo Dr. Raul Autran, 1. 0 supplente do juiz de direito de Petropolis, 
ou a que foi presidida pelo Dr. juiz de direito ele Iguassú? 

O art. 87 ela lei ele 14 ele Novembro ele 1go6 determina que a junta apu-
radora será formada pelo juiz ele direito ela comarca, como presidente, ou 
seu substituto effectic;o, na falta ou impedimento elo primeiro, e pelos presi-
dentes das jtmtas dos municípios ou de um dos membros, delegado pelos 
outros. O Dr. juiz de direito de Petropolis a I? ele Fevereiro do corrente 
amw, por- motivo de molestia, passou ao Dr. Raul Autrau, l- 0 supplente, o 
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exercido de seu cargo, communicando-lhe que nesse dia tinha de reunir-se a 
junta apuradora do lj. 0 districto eleitoral. ' 

Os arts. 10 e 12 da lei de 29 de Setembro de 1906 dispõem o seguinte : 
" Art. ro. Os juizes de cUreito serão substituidos, em seus impedi-

mentos, pelos juizes municipaes do termo ou termos da comarca, na ordem 
que· o Presidente da Relação designar. 

Pru'agrapho. Na fal ta ou impedimento destes, a substituição será feita 
pelo juiz de direito da comarca mais visinha, na ordem estabelecida por· 
este artigo, tendo em vista a facilidade de communicação. 

" Art. 12. Aos supplentes dos juizes de direito, no fôro da séde da 
comarca, c.abe a substituição destes no preparo dos processos, com as 
mesmas attribuições que teem os juizes municipaes nos termos que não forem 
séde de comarca, observando assim a regra do art. 10, quanto á substituição 
da jurisdicção plena. 

Paragrapho uuico . Aos supplentes dos juizes nos termos e comru'cas é 
vedada, salvo si forem bachareis ou doutores em direito, a presidencia do 
Jury e do Correccional, ainda mesmo por delegação. ,, 

Em face dessas disposições, Sr. Presidente, nas comru·cas onde ha juizes 
municipaes, os juizes de direito são por elles substituídos e só em sua falta 
ou impedimento são substituídos pelos juizes de direito da comarca mais 
visinha; e nas comarcas onde não ha juizes municipaes, mas supplentes, 
estes, como substitutos elfectivos dos juizes de direito, teem as mesmas 
attribuições dos juizes municipaes, só não podendo, salvo si forem bachareis 
ou doutores em direito, presidir o Tribunal do Jury e a Correccional, ainda 
mesmo por delegação. 

Eis a unica restricção. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. - Não, senhor, não é a unica. (Apartes.) 
O SR. AnoLPHO Gonoo. - Diz-se que os supplentes, mesmo nas 

comarcas em que não h a juizes m~cipaes, só podem exercer determinados 
actos de processo judicial. 

Quando mesmo assim fosse, o que é certo, porém, como judiciosamente 
ponderaram os Srs. Irineu Machado e Pedro Moacyr, é que a lei de Ilj 
de Novembro ele I9o6, lei, portanto, posterior á da organização judiciaria, 
deu áquelles supplentes a funcção de presidir as juntas de apuração, na 
falta ou impedimento dos juizes de direito. 

O SR. JoÃo BAPTISTA. - Eu responderei a V. Ex. e prometto elucidar 
esta questão completamente. 

O SR. AnoLPHO GoRDo . ....:._ Ora, sendo o Dr. R~ul Autran, como sup-
plente do juiz de cUreito de Petropolis, seu substituto elfectivo, ex-oi da lei 
de 29 de Setembro de I906 e da tabella publicada pelo presidente da Relação 
do Rio, a 28 de Dezembro de 1909, a elle, em virtude da disposição termi-
Dallte do art. 87 da lei de Ilj ·de Novembro de 1906, cabia a presidencia da 
junta apuradora do lj .0 districto por estar em gozo de licença o juiz de direito 
da comarca. 

O SR. JoÃo BAPTISTA.- Dá um aparte. 
O SR. AnoLPHO GoRDo . - E quando mesmo o competente para substi-

tuir este magistrado fosse - não o seu supplente - mas o jtúz de direito 
da comarca mais visinha, deveria ter sido substituído pelo juiz de direito 
da comarca de Magé, que é a comarca mais visinha e não pelo juiz de 
direito de Iguasstí.. 

O Srr. R.>.uL VEIGA. - lVIagé pertence a outro districto eleitoral. 
O Sn. AnoLPHO GoRDO . - Pouco importa, porque o juiz. de direito 

dessa comarca, como juiz da comarca mais oisinha, é, evidentemente, uma 
autoridade judiciaria em Petropolis e o illustre Deputado pelo Rio de Janeiro, 
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o Sr. Paulino de Souza, publicou certidões passadas por todos os escrivães 
de Petropolis, em que arfirmam que é aquelle juiz quem, na falta ou impe -
dimento do de Petropolis e de seus supplentes, tem julgado os feitos. 

O SR. PAULINO DE SouzA. - Hei de apresentai-as, quando tomar a 
palavra. 

- O SR. PRESIDENTE. - Lembro ao nobre Deputado que a hora já está 
finda . 

O SR. AnoLPHO Gonno. -Em vista disso vou concluir, mesmo porque 
é sufficiente o que eu já disse para tornar patente que - a junta apuradora 
de Petropolis que expediu diploma ao Sr. Alves Costa - e que foi a que 
teve como presidente o jttiz de direito de lguassú, não era a legitima. Con-
sequentemente, não era legal aquelle diploma. 

Sr. Presidente, creio ter demonstrado, justificando o meu voto: J. 0 , que, 
pelo projecto em debate, o Congresso racional, at tentando contra o regimen 
federativo, usurpa uma prerogativa da Assembléa Legislativa do Estado do 
Rio (apoiados), constitue-se poder verificador das eleições dos membros dessa 
Assembléa; 2. 0 , que quando mesmo o Congresso Nacional pudesse verificar 
e reconhecer os poderes dos membros das assembléas locaes, ainda assim 
deveria negar o seu voto ao projec to gue reconhece legitima uma asseml)léa, 
sem prova alguma de semelhante leg1timidade ; 3. 0 , que a doutrina da leo·i-
timidade organica, enunciada em desespero de causa (apoiados) pelo intei'.ti-
gentissimo Senador pelo Espirito Santo, é repellida e condemnada pela dou-
trina, que só considera, na hypotbese, vio lada a fórma republicana, para 
autorizar e justificar uina intervenção da União, quando as funcções legisla-
tivas não são exercidas pelos representantes do povo, legitimamente eleitos, 
e não quando na constituição das assembléas locaes são preteridas algumas 
formalidades regimentaes (muito bem, apoiados) i e finalmente, 4. 0 , que não 
se podendo affirmar que a junta apuradora do 4. 0 districto do Rio que 
expediu diploma ao Sr. Alves Costa, tivesse se constituido legalmente e que 
fosse, portanto, legal esse diploma, não se póde, por isso mesmo, affirmar 
que lhe competisse a presidencia da Assembléa Legislativa em suas sessões 
preparatorias. (Apoiados , muito bem .) 

Diz um escriptor argentino : " Toda a vez que se ventilam estas ques-
tões de intervenção, ellas commovem profundamente a Nação. Os partidos 
se agitam ; a imprensa, esquecendo os seus deveres, faz dellas o seu thema 
exclusivo; o Poder Executivo descuida da administraçfto elos g-randes inte-
resses que tem em mãos para preparar elementos bellicos para a j ornada i o 
Congresso paralyza seus labores legislativos, porque, mezes antes de ser 
discutido o assumpto, os politiqueiros tratam de obter uma maioria, afim de 
que a luz e a razão que possam surgir do debate não uef1·auelcm suas 
machinações. 

Enquanto o Congresso dá o combate, a provincia em que se trata de 
intervir permanece em um statu-quo, que provooa mais males e perigos do 
que os que se trata de remediar. Por fim a intervenção é autorizada, mªs a 
falta de tranquillidade e a agitação não cessam. São nomeados interven-
tores, homens envolvidos nas lutas dos partidos, que, segttindo as inspi-
rações da moral politica, atiçam a fogueira ela discordia na província em 
que se realiza a intervenção , em logar de apagal-a. " 

Eis, Sr. Presidente, o que preparamos para o no~>so paiz , si acceitarmos 
o projecto que veiu do Senado ! E nem creio que a histOl'ia de todas as inter-
venções que tiveram logar na Republica Argentina, algumas das q_uaes pro-
vocaram tantos desastres e o derramamento de tanto sangue, r eo-lstre uma 
intervenção tão escandalosa como esta que se intenta contra o 'Estado do 
Rio ! (Apo iados e não apoiados.) 

O SR. ALBERTO SAIDtmNTO. - Escandalosissima. 
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O Sn. AnoLPHO Gonno . -Si, por urna fatalidade, o projecto fôr conver-
tido em lei, a intervenção já não será mais um ap.parelho b enefico na vida 
da Federação, um instFurnento destinado a restabelecer a ordem constitu-
cional, mas um instrumento destinado a garantil' a usurpação de funcções e 
poderes, urna arma eleitoral em poder das agremiações particlarias que 
contarem com as boas graças elo Presidente da Republica ! (Muito bem, 
apoiados.) . . 

Não posso deixar a tribuna sem appellar para o patriotismo do Sr. Pre-
sidente da Republica. S. Ex. foi um propagandista da Republica, bateu-se 
pelo regimen federativo e não póde, agora, quando exerce o cargo de 
supremo Magistrado da Nação, promover a annullação daquelle regirnenl 

S. Ex. tem ainda dons rnezes ele' governo deante de si : ha questões tão 
graves, problemas tão importantes a serem resolv~dos, que S. Ex. ainda 
póde prestar extraordinarios serviços ao paiz. . 

LiO'ue o Sr. Nilo Peçanha o seu nome á historia da nossa Patria, pres-
tando-The reaes serviços, e nunca decretanto a fallencia das suas instituições 
políticas! (Palmas no recinto e nas galerias. O orador é abraçado e muito 
felicitado pelos Deputados presentes .) 

O Sr. Presidente . - A discussão fica adiada pela hora. 
Antes de designar a ordem do dia para amanhã, devo declarar que se 

acham sobre a mesa quatro ·emendas e 51 requerimentos que serão lidos na 
sessão ele amanhã, antes de se iniciar o debate sobre o projecto n . 19 A 
de 1910. 

SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO 

O Sr. João Baptista.- Sr. Presidente, perdôe V. Ex. e perdôe a 
Carnara que eu venha interromper o brilho do debate encetado hontem 

2 .a Discussão 
do projecto n .o 19 : 

sobre assurnpto que, por sua natureza, é estranho 
ás minhas labutações profissionaes. 

Certo eu não o faria, Sr. Presidente, si dever 
imperioso não me trouxesse á tribuna, dever que 
tanto mais me força quanto os apartes de hontern 

mais penoso o tornam. _ 
E', Sr. Presidente, que a minha situação política em face dos dons 

grupos partidarios , que ora disputam a posse do poder legislativo no roeu 
Estado, exige que eu dê aos meus pares e aos meus concidadãos amplas e 
sinceras explicações do voto que terei de pronunciar nesta questão. 

Coro responsabilidades na propaganda da Repuhlica, Sr. Presidente, eu 
venho desde alguns annos após a sua proclamação filiado ao grande 
partido republicano, que no roeu Estado tinha como um dos seus chefes o 
Sr. Dr_ Nilo Peçanha. 

Em 1907, por motivo da feição que S. Ex. pretendeu dar ao partido, na 
questão, ainda na rnemoria ele toda gente, da interpretação do período 
ooovemamental, modificado pela Constituição fluminense, eu dissenti de 
§. Ex. e colloquei-me ao lado do Sr. Dr._ Al!'redo Backer, na d efesa do seu 
quatriennio presidencial, para o qual reputei S. Ex. leg·itimamente eleito. 

Não foi o acaso, Sr. Presidente, nenhUíll interesse ou sentimento 
subalterno que me levaram a esse destino. Além do motivo allegado •.. taes 
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responsabilidades me cabiam na escolha e indicação do nome de S. Ex. para 
aquelle cargo, que essa posição se me afigurou um dever, dever que por 
muitas vezes tive o conforto de ver reconhecido, mesmo pelos mais íntimos 
amigos do Sr. Dr. Nilo Peçanha, que ainda hoje poderão, si quizerem, dar 
o seu . testemunho. (Apoiados.) Ahi, Sr. Presidente, . ao lado de S. Ex., no 
desempenho do que reputei meu dever, mantive-me, sem vacillações, sem 
desfallecimentos, até que S. Ex., repudiando os princípios civilistas, que 
anteriormente reputara essenciaes ao seu partido, esquecendo o que esse 
partido devia e aos seus amigos, escolheu, para candidato â sua successão, 
na cadeira presidencial, pessoa ... 

O SR. ANNIBAL DE CARVALIIO. - Não foi o Dr. Backer, foi a convenção 
do partido republicano fluminense. 

O SR. JoÃo BAPTISTA. - Elle era o chefe desse partido. 
Pessoa que, na politica federal, commun&'ava em princípios contrarias, 

na política estadoal havia sido nosso contendor, até as vesperas . 
O SR . ANNIBAL DE CARVALHO. -Não apoiado. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. -Aqui disputou uma cadeira, a nós. 
O SR. ANNIBAL DE CARVALHO. - Disputou a eleição municipal em 

Petropolis, sendo nosso correligionado. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. -E na política regional de meu município fôra 

meu adversario de todos os tempos, de sempre, poderia mesmo dizer desde 
aquelles tempos em que Silva Jardim recebeu alli, como premio de seu 
esforço pela propaganda, um feixe de capim. 

O SR. ANNIBAL DE CARVALHO. Não é exacta essa historia, 
O SR. JoÃo BAPTISTA. - Levado até por um tal Ramiro Rodrigues 

Teixeira, vulgo Nhô Euphros ino, cujo nome eu cito, para que fique nos 
annaes desta Assembléa, como na historia ficou o daquelle outro iucendiario 
da hibliotheca de Alexandria. 

, Não me conformei com a escolha, reputei-a um acto de franco pronun-
ciamento do presidente do meu Estado, chefe do meu partido, pelo herrnismo 
vencedor e como tal um acto de nenhuma lealdade política para com 
aquelles amio·os dos quaes S. Ex. havia exigido, em reunião solemne de 
5 de Junho de 1909, no palacio do Ing·â, o compromisso formal de não 
subscreverem o manifesto de apresentação da candidatura do Marechal 
Hermes. 

O SR. FARIA SouTo. -Dou o meu testemunho. 
O SR. ANNIBAL .DE CARVALHO.- E V. Ex. acceitou o candidato hermista, 

que é o Dr. Botell1o. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. -Eu não disse, ainda, nada que o indicasse. 
O SR. ANNIBAL DE CARVALHO. -Mas estâ se vendo que apoiou a candi~ 

datura do Sr. Dr. Botelho. 
O SR. JoÃo BAPTISTA.~ V. Ex. ainda não viu um acto meu que tal o 

demonstre. 
Reputei, como ia dizendo, um acto de pouca lealdade para coin os 

amigos, dos quaes S. Ex. exigira esse compromisso. · 
Aliás, Sr. Presidente, não tive exaggeradas surprezas; de alg-um tempo 

eu vinha percebendo que as intermittencias de hermismo e civilismo do 
Dr. Backer eram um meio que S. Ex . empregava para dividir os amigos 
entre os dous grupos,· premeditando apoiar-se nos vencedores e abandonar 
os vencidos. 

Isto foi, Sr. Presidente, em abril do corrente anno, curtíssima, semanas 
após o pleito em que foi eleito o Marechal Hermes. Então como nunca, eu 
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tinha illusões quanto á sorte da candidatura civil ; mas tinha muita con-
fiança nos homens, muita fé nos seus princípios, a bastante pelo menos 
para não esperar que -um dia, escalando as muralhas fechadas do partida-
rismo, eu tivesse de vir, quem sabe si só, á tribuna, profli"'ar, verberar a 
perfidia, stigmatizar a apostasia politica do Dr. Alfredo Backer. Que a 
S. Ex. seja tão util o conforto dos meus camaradas ele jornada civilista 
quanto a mim será proveitosa a lição ! 

O SR. ARAUJO PINIIEIRO. ,- Infelizmente a apostasia no Estado do Rio 
de Janeiro é uma ruolestia endemica. 

O SR. JoÃo BAPTISTA. - Sr. Presidente, a intervenção de que cuida o 
projecto ora em discussão está intimamente ligada á duplicata de assem-
bléas no meu Estado, está conjugada á duplicata de diplomas, oriunda da 
duplicata de juntas apuradoras, realizada no 4.0 districto eleitoral elo Estado 
do -Rio de Janeiro, com séde na cidade de Petropolis. 

Está no dominio de todos, e ainda hontem foi fielmente repetida pelo 
illust1·e Deputado que rue precedeu na trilnma, a historia desses successos. 

Dispenso-me, pois, de reproduzil-a e passo a discutir o projecto. 
Começarei, Sr. Presidente, pela primeira parte, pelos diplomas, para 

concluir pela terceira parte, que trata da intervenção. 
Dos dous diplomas passados pelas duas junt!l-S or"'anizadas na cidade 

de Petropolis, é incontestavelmente legitimo aquelle de que foi portador 
o Dr. Joaquim Mariano Alves Costa. 

E ' legitimo, Sr. Presidente, primeiro porque legitimo é o juiz que pre-
sidiu a junta que o diplomou ; segundo porque legítimos são os membros . 
que constituíram esta junta ; terceiro porque esta junta funccionou com as 
formalidades legaes ; quarto porque o diploma foi assignado pela maioria 
da junta; quinto , finalmente; porque a junta funccionou no Jogar, dia e hora 
designados pela lei. 

UM SR. DEPUTADO. -Dá um aparte. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. -Mostrarei a V. Ex. que não foi ás duas horas. 

Estimo o seu aparte, que é a reprodução de outro que foi aqui proferido. 
Não funccionou no dia da apuração, por ter entrado no gozo ele uma 

licença o juiz ele direito de Petropolis, que devia ser o presidente da junta. 
Foi esta J'alta, foi a substituição deste juiz por um dos seus substitutos que 
deu logar á duplicata. · 

Ha no meu Estado duas especies de substitutos de juizes de direito ; ha 
a que se faz pelos juizes togados, que ~ão os juizes municipaes dos termos 
annexos ou juizes de direitos da comarca mais proxima e ha o que se faz 
pelos juizes supplentes ele juizes de direito que são tres cidadãos nomeados 
pelo governo para exercerem actos meramente preparatorios. 

Pergunta-se : faltando o juiz de direito, qual elos dons devia exercer 
essas funcções? Os juizes tog·ados da camara vizinha ou o juiz supplente, 
com funcções apenas preparadoras ? 

O SR. ARAUJO PINHEIRO. - O município mais proximo é o de Magé. 
O Sn. JoÃo BAPTISTA. - Vou provar a V. Ex. que não é . Sei que 

V. Ex . tem um amor exaggerado por este município a ponto de mettel-o em 
toda parte. 

O Sn. AnAUJO PINHEIRO . -De certo . E' o município qu<:) represento. 
UM SR. DEPUTADo. - O mais proximo não é o de Magé. 
O Sn . AitAUJO PINHEIRO. O mimicipio de Magé pertence ao I. 0 districto, 

mas a comarca, no seu termo faz parte· do 4. o districto. 
O Sn. FAmA SouTo.- V. Ex. póde dar o seu testemunho porque foi um 

-dos que as_sistiram á reunião da junta. 
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O SR. ARAUJO PINHEIRO. - Nem serei capaz de negar a verdade. 
VozEs.- Registre-se á declaração dos substituídos. 
O SR. Jo,\.o BAPTISTA. -Os juizes municipaes dos termos annexos, ou 

o juiz de direito da comarca vizinha, quando em exercício, teem todas as 
funcções dos juizes aos quaes substituem, como a de preparar, a de julgar 
todas as funcções dentro do termo, dentro da comarca ate onde abrange a 
jurisdição. 

O juiz supplente só tem jurisdicção dentro do seu mm1icipio, nem ao 
menos dentro da sua comarca. (Trocam-se apartes que interrompem o 
orador.) 

O SR. PREsiDENTE (fazendo soar os tympanos).- Attenção. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. - Ora, Sr. Presidente, a apuração geral da 

eleição de um districto, como o de Petropolis, abrange varias comarcas 
e 10 municipios. 

Peroounto : poderia o supplente do juiz de direito, cujo exercício é só 
dentro :lo municipio, presidir a trabalhos, cuja jurisdicção affectava a varias 
comarcas e 10 municípios ? De certo, que não. 

O Srr. ANNIBAL DE CARVALHO . - A lei não prohibe. (Apartes.) 
O Srr. JoÃo BAPTISTA. - De tudo isto decorre uma anomalia muito 

interessante, qual a de termos uma junta de II juizes togados, presidida 
por um juiz leigo. 

O SR. ANNIBAL DE CARVALHO. - A presidencia cabia ao supplente do 
juiz de direito de Petropolis. (Apoiados e não apoiados.) 

O SR. JoÃo BAPTISTA. - Assim temos, como já disse, a anomalia de 
uma junta de juizes togados presidida por um juiz leigo e ainda mais ... 

O SR. ANNIBAL im CARVALHO. - Elle não é juiz leigo, é formado. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. - Ainda outra anomalia, Sr. Presidente, a de 

poderem estar em exercicio dous juizes : um preparador, · o supplente, e 
outro julgador, o juiz da comarca vizinha. 

O Srr. ANNIBAL DE CARVALHO. - Anomalia maior seria si a junta 
deixasse de ser presidida pelo juiz de direito de Petropolis. (Cruzam-sé 
apartes.) 

O SR. JoÃo BAPTISTA. -Não se comprehende, Sr. Presidente, que um 
juiz de direito, que accumula as funcções de juiz preparador e julgador, 
pudesse abrir mão daquellas, pelo prazer de ficar por algumas horas subor-
dinado ao supplente. . 

Ainda mais : a lei eleitoral multa os membros da jlmta ; e o Presidente 
da junta é quem tem essas attribuições. 

Veja V. Ex. o absurdo a que chegaríamos vendo um juiz leigo condem-
nando um juiz de direito, do qual poderia talvez nesse momento depender 
o seu julgamento em outra causa. 

O SR. CANmDo MoTTA. - Esse juiz supplente não póde presidir ao 
jury? 

O SR. JoÃo BAPTISTA.- Isto póde, porque é formado em direito; ·O de 
Petropolis apenas. 

O ·SR. RAuL VEIGA.- E' a unica excepção . 
O SR. JoÃo BAPTISTA.- Dada, Sr. Presidente, esta situação, não podia 

o juiz de direito de Petropolis presidir á junta apuradora, por ser ·Supplente 
e, si ellc não podia presidir a essa junta, só deveria fazel-o o juiz municipal 
do termo annexo ou juiz direito de outr·a comarca. 
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O Sn. ANNIBAL DE CARVALHO. ~Da comarca mais proxima; mas isto, só 
na falta do supplente effectivo. -

O Sn. JoÃo BAPTISTA. - Acceito a corrigenda - da comarca mais 
proxima. 

Quem era, Sr. Presidente, o juiz de direito da . comarca mais proxima? 
O juiz de direito da comarca de Magé, mas o juiz desta comarca não podia 
presidir á junta apuradora, porque Magé pertence a outro districto. 

O Sn. ANNIBAL DE CARVALHO. - Onde a lei prohibindo isto? 
O Sn. JoÃo BAPTISTA. - Elle já tinha funccionaclo / em outra junta, a 

do 1. o districto. 
O Sn. ANNIBAL DE CARVALHO. - Qual a lei que prohibe que .elle 

funcdonasse ? 
O Sn. JoÃo BAP'rfSTA. -O art. 87 diz que a junta se comporá dos presi-

dentes elas juntas apuradoras parciaes, presididas .por um clelles. 
. O Sn. ANNIBAL DE CARVALHO. - Não, senhor : presidida pelo juiz de 

direito da séde. · 
O Sn. JoÃo BAPTISTA. - E este juiz não é um membro da junta? 
A junta não podia mandar buscar uma pessoa de fóra, para presidir a 

seus trabalhos; tinha de escolher, fatalmente, um dos juizes, de que ella se 
compunha. 

(Ha apartes elo Sr. Araujo Pinheiro e outros Srs . Deputados.) 
Magé tem um termo annexo, que é o de Therezopolis. Diz o Sr. almi-

rante Araujo Pinheiro que dahi deveria vir o substituto do juiz de Magé. 
Isto, porém, é o que diz o Sr. almirante; não é o que diz a lei ... (Riso.) 

O Sn. ARAuJo PINHEIRO. -Digo que o substitutivo do juiz de direito 
é o juiz municipal ; e o juiz municipal, substituto do juiz de direito de Magé, 
fazia parte da junta. 

O Sn. ANNIBAL DE CARVALHo. - Si o juiz de direito de Magé estava 
impedido, então quem deveria servir era o substituto, e este se achava 
presente. 

O Sn. JoÃo BAt>TlS'l'A. -E' o que diz V. Ex.; não é o que diz a lei. 
Terminantemente :não é. Si me obrigam, vou lêr. 

A lei diz que o substituto de juiz de direito da comarca é o juiz muni-
cipal do termo annexo, ou dos termos annexos, e, na falta deste, o juiz de 
direito da comarca ou comarcas vizinhas . 

Ora o juiz de direito, exceptuado o de Magé, fazendo parte da junta e 
sendo da comarca mais proxima ele Petropolis, e com mais faceis commu-
nicações, era exactamente o de Iguassú. Assim, este presidiu á junta, muito 
legitimamente. 

E' isto mesmo o que quer a lei eleitoral. 
Hontem ouvi o meu illustre collega que me p1•ecedeu na tribuna declarar 

que a lei eleitoral de ? de Novembro de Igo5 era posterior á lei de 29 de 
Setembro de 1906; que, por conseguinte, a ultima, conferindo attrihuições 
aos supple:ntes, revogava a. anterior. 

Devo dizer á Camara que toda a legislação eleitoral do meu Estado, até 
onde puderam alcançar as minhas pesquizas, consigna a mesmissima 
disposição do art . 87 da lei eleitoral vigente, a qual tem sido aqui muito lida 
e muito reproduzida por ahi. 

O Sn. AnAUJO PINimmo. -V. Ex. é bacharel em materia eleitoral no 
Estado do Rio ele Janeiro, todos sabem. 

O Srt. JoÃo BAPTISTA. - Não estou dan.do nem pretendo dar lições, 
es tou dando U1lla explicação da minha conducta e nada mais. 
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O art. 8; da lei eleitoral diz : 
,; ... A junta apuradora da séde dos districtos eleitoraes se reunirá no 

edificio do Conselho Municipal e será formada pelo juiz de direito da 
comarca, como presidente ou seu substituto efl.'ectivo,· na falta ou impedi-
mento do primeiro e dos presidentes das iuntas dos municípios do districto 
respectivo, ou de um dos membros deleg·ado pelos outros e fará .a apuração 
geral dos votos constantes das authenticas das apurações parciaes da 
eleição para deputados, dentrà do prazo de 3o dias, depois destas apurações. 
Servirá de secretario o tabellião que for designado pelo presidente da junta., 
Essa lei tem a data de 14 de novembro de 1906. E' o artigo que toda gente 
conhece. 

A lei que creou os supplentes de juizes de direito tem o n. ;4o e a data 
de 29 de setembro de 1906. 

Mas essa mesma disposição do art. 8; da lei eleitoral é encontrada 
textualmente nas leis ns. 723, de :7 de novembro de 1905, art. 83; na lei . 
n . 634, de IO de novembro de I9o3, art. ?5, e na lei n. 54o, dé 2 de Janeiro 
de 1902, arL ;6. . 

Todas essas leis por conseguinte são anteriores á lei n. ;4o. Logo o legis-
ládor não podia em todas essas leis dar attribuição a autoridades que não 
existiam, pois que não havia então supplentes de juiz de direito, mais sim 
substitutos effectivos que eram os juizes municipaes dos termos annexos, ou 
de direito da comarca vizinha. ' 

Ora Sr. Presidente, evidentemente isso affectava aos juizes togados 
porque outros não existiam. Mas dou de barato, para argumentar, que o 
juiz presidente da junta devesse ser o supplente do juiz de dli'eito. 

·Eile foi procUrado em toda a cidade pelo official de justiça que o foi 
convidar para esse fim e não foi encontradq. 

UM SR. DEPUTADO. Quer dizer: reconheceu a competencia delle. 
O Sn. JoÃo BAPTISTA.- E elle estava depositaria do archivo; e era esse 

archivo que se solicitava. Não foi encontrado esse homem. 
· A junta estava reunida precisamente no ultimo dia do seu prazo; não 

podia de fórma alguma transferir os seus trabalhos ; era obrigada fatalmente 
a f'unccionar naquelle dia ou então não se faria a apuração. Mas como não 
convinha á junta deixar de fazer a apuração, na falta do juiz era preciso 
uma providencia. E qual foi essa providencia? A junta andou bem recorrendo 
á leg1slação anterior como subsidiaria ._ 

O SR. EDUARDO SocRATES. - Legislação já revogada. 
6 SR. JoÃo BAPTISTA. - Seja como fôr; era a legislação subsidiaria. 
O SR. EDuARDO SooRATES. - Uma legislação revogada não póde ser 

subsidiaria. Estando revogada, é como se não existisse. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. ~ O facto é que recorreu á legislação anterior e 

todas as leis anteriores dão a presidencia da j1mta ao juiz de direito da 
comarca mais proxima, em taes circumstancias, · 

Ainda mais : a nossa lei eleitoral é copia fiel da lei eleitoral federal. O 
q:ue dispõe a lei eleitoral federal a respeito? Na falta do juiz ou substitutos, 

. servli'á o membro da junta por elle escolhido. . 
Ora, a junta aci::eitando para seu presidente um dos seus membros, na 

falta ou impedimento do juiz ou seus substitutos, implicitamente o escolheu. 
Está muito regular. 

Acho que tenho explanado, pelo menos como entendo, e me foi possível, 
este ponto. 

O Sn. EnuARI:Jo Soc:Ii.A'l'ES. - No pónto de vista em que se càilocoil a 
proposição dõ Senado, esse ponto é essencial. 



-180-

O SR. JoÃo BAPTISTA. -A segunda arguição de que a junta reuniu-se 
com membros legaes não merece que me demore sobre ella; apenas por ter 
lido a contestação á af'firmativa de que aos juizes municipaes presidentes 
das juntas parciaes são preferidos os delegados, é que me refiro a ella e 
vou ler artigo da lei relativo o este ponto. 

Devo dizer que os delagados só fazem parte das juntas quando o juiz ou 
seus substitutos legaes deixam de comparecer a essa junta. 

Vou ler a disposição respectiva : • Na falta e impedimento dos presi-
dentes das juntas dos municípios, dos districtos respectivos ou de um dos 
delegados... n 

- E' claro que o juiz está em primeiro logar e depois o delegado. 
Argue-se tambem por ahi que dons membros não podiam tomar parte 

no trabalho eleitoral porque tinham officiado aos seus deleg'<ldos que lá não 
iriam. 

Esta arglJ].ção não merece contestação. 
O SR. EDUARDO SocRATES.- Ella veiu complicar. 
O SR. JoÃo BAPTISTA.- Não ha nenhuma complicação . O argumento é 

infantil, porque o juiz podia até por gracejo ter provocado uma viagem in-
commoda ao delegado ou ter mesmo estado doente e cessado o impedi-
mento. 

O SR. EDUARDO SocRATES. -- O juiz não póde recusar o mandato dado 
pela junta. 

O SR. JoÃo BAPTISTA.- A lei determina que a junta nomeie delegado 
para funccionar si não puder funccionar o juiz. O juiz tendo impedimento, 
que cessou, o delegado não tinha mais nada na junta. A funcção independe 
de passagem de jurisdicção. O juiz tem a verdade pela lei, o delegado a 
tem dada pela junta, um comparece si o outro falta. 

Li que um dos juizes deixou de comparecer porque estava com accesso 
de typho intennittente. Não comprehendo, mas, como apresentaram attesta-
dos de quem os podia ·passar, nada tenho a oppôr. Elles podiam estar 
doentes e isso pouco importa porque a questão é de facto e o facto é que 
elles lá foram, lá estiveram e foram p1wtographados, e sua presença é 
legal. 

O SR. RAUL FERNANDES. - . Cessou o impedimento. 
O SR. EDuARDo SocRATES. - Essa questão será debatida·; não fica 

nisso. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. - Estou apenas dando a razão do meu voto e 

estimarei até aprender alguma cousa mais em ma teria eleitoral. 
O SR. EDUARDo SocRATES. -V. Ex. foi dado como bacharel em mate-

ria eleitoral. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. - V. Ex. é muito bondoso commigo; sou apenas 

um medico da roça, dado á leitura destas cousas. . 
Terceira parte : O diploma está assignado pela maioria da junta. 
O art. I3,l da lei eleitoral diz claramente : « diploma é a cópia da acta 

assignada pela maioria da .junta n. A junta de Petropolis não podia ter mais 
de 10 membros porque são 10 municípios que compoe.m o districto. 

O diploma conferido ao Dr. Alves Costa tem sete assignaturas, todas 
ellas de juizes, e de juizes que foram presidentes das juntas parciaes ; são 
fir~a~ que podem ser reconhecidas, são firmas legitimas e sete é grande 
mawrm. · 

Acceitan~o todas as hypotJ:ese~, acceítando mesmo a proliferaçã~ d.os 
membros da Junta de Petropolis, amda ficou o Dr. Alves Costa em mawna. 
Isto é, o diploma Costa tem sete assignaturas e o outro tem apenas cinco. · 
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Mas, essenão é o caso. O facto é que dous delegados funccionaram na 
outra junta, pretendendo preterir os dous juizes que eu acabei de mostrar a 
VV. EEx. gue estiveram presentes. 

Mas, amda,para argumentar, eu não acceito a duplicata; tiro 'dous de 
cá e dous de lá, e ainda ficam cinco por tres. · 

Cinco é a maioria de tres. 
Assim, eu não comprehendo nunca que a segunda junta pudesse dar um 

diploma com maioria de membros assignando outro diploma. 
Entramos, agora, em uma outra questão que tambem tem importancia ; 

é a quarta parte. · 
A junta apurou com as formalidades legaes? Isto é uma questão de 

bastante importancia. · · 
No nosso Estado ha dous turnos de apuração; ha a apuração geral, que 

todo mundo sabe já como é, e a apuração parcial, presidida pelo juiz, pela 
autoridade judiciaria de maior categoria do município, e dos presidentes das 
mesas eleitoraes. · 

Esta apuração é feita pelas authenticas eleitoraes das diversas secções ; 
ou boletins ou certidões, mas sempre das proprias secções eleitoraes. 

A apuração geral não é feita assim, é feita sommando-se as authenticas 
das apurações parciaes, isto é, concluindo um trabalho que os outros come-
çaram. Não póde ser de outra maneira; a junta só póde sommar votos. 
· Quer V. Ex. ver? 

" E fará a apuração geral dos votos constantes das authenticas das 
apurações parciaes das eleições para deputados dentro do prazo de 3o 
dias." 

Agora a outra parte : 
'' Art. Sr. A apuração das authenticas será feita pelo mesmo modo que . 

a apuração dos votos, pelas mesas eleitoraes. " 
Pergunto eu : como procederam as duas juntas ? 
A junta que diplomou o Sr. Alves Costa procedeu de accôrdo com este 

artigo, sommou os votos constantes das authenticas das apurações parciaes; 
está aqui a cópia da acta, que está de accôrdo com este mappa (mostrando), 
do qual se veem os resultados das apurações parciaes. 

A junta que diplomou o Sr. Deputado Alves Costa, como consta da 
acta, apurou as authenticas remettidas pelas juntas parciaes. 

Devo dizer, entre parenthesis, que não é exacto o que corre por ahi, 
que o Sr. Dr. Alves Costa é meu parente, com o que, aliás, só me poderia 
sentir honrado . 

O Sr. Dr. Alves Cõsta é apenas um meu amigo, com estreitas e antigas 
affeições de familias. 

Mas, como disse, a junta que diplomou o Dr. Alves Costa, como consta 
daacta, apurou as authenticas remettidas.· 

O que fez a outra junta ? · 
O Sa. RAUL FERNANDES. - Fez uma conta de chegar. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. -V. Ex. antecipou o que eu ia dizer. Fez uma 

conta de chegar, exorbitou de suas attribuições, invadiu as que pertenciam 
ás juntas parciaes, escolheu actas, escolheu duplicatas, abandonou as apu-
rações parciaes que lhe não convinham e escolheu outras tantas, apurou 
authenticas de secções eleitoraes ao seu sabor, chegando a um resultado 
todo diflerente, todo diverso. 

E eu não estou fantasiando. 
Tenho aqui a authentica legitima remettida a um dos diplomados. 
Esta authentica, que é a cópia da acta de apuração, tem tambem um 

vicio radical. Não a lerei, mas fal·a-hei consignar no meu discurso. 
O SR. PAULINO DE SouzA. -Peço ler o trecho a que V. Ex. se ref~riu. 



Não leia a ~cta ; mas leia o trecho. 
Q SR, JoÃo B4~TISTA. -Pois não , aqui está. :e; não precjso ler wai~? g0 

que isto : " Pela junta foi resolvido que, na Í[9.possibijiçla!le em que está a 
junta de saber qua,es as verdadeiras ou falsfl.s, resolveu, por u,nanimidade 
de votos, de aecôrdo com o § 5.o do art. 8I da lei de I4 ele novembro de 
Igo6, não apurar e contar os votos relativos ás eleições dos municípios de 
Vassouras, lilapucaiª, pj.rahy e lg111:\.SSÜ ". E mais adeante; " a junta não to-
mou tambem contteci!nento da au~hentica da nona secção ç!a :Parahyl;m çl 0 
Sul, em que figura como pre&idente Aurelip L~itão Teixeira, de A..l;>req, por 
ter sido ella feita em cadernos de papel, e sommou os votos d,;t II!e(la presi-
dida por Antonio Alvares da Silva Campos ". · 

A junta deixou de apurar votos constantes de authenticas, ;pilo somn:tQu 
os votos, como rnand;t a lei, mas verificou a validade desses votos, (Trocam-
se rrtuitos apartes.) 

Além deste município da Parahyba, eu, podia, ler o de Petr0polis, on,de 
foi peor .. . 

O SR. RAUL VEIGA. - Apanharam uma secção aqui, outra alli1 isto é, 
as que lhes eram favoraveis. 

O SR. JoÃo BAPTISTA. - ... onde apuraram as actas que quizeram. 
O SR. PAULINO DE SouzA. -Não é exacto. E eu vou me dar ao trabalho 

de ler todas as actas, para mostrar que não é como V. Ex. di;>;. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. ~ A junta n. I, que diplomou o Dr. Alves 

Costa ... 
O SR. RAUL FERNANDES (dirig-indo -se ao Sr . Paulino). - V. Ex. sabe se 

houve apuração em Petropolis? Sabe se essa junta, que diz ter apUI•ado, se 
.rep.niu, de facto, em Petropolis ? 

O SR. PAULINO DE SouzA. - Não assisti, mas posso assegurar pelo tes-
temunho de pessoas . .. 

O SR. RAUL FERNANDES. - y. Ex. mora em Petropolis. 
O SR. PAULINo DE SouzA. - Mas, V. Ex. sabe de alguem que me tiv~sse 

visto na Camara Municipal? Eu não fui á Can:tara, Mllnicipal. · 
O SR: RAuL FERNANDES. -Disto sei eu, posso até assegul'ar que lá não 

esteve. 
O SR. PAULINO DE SouzA. - Digo o mesmo que respondi ao nobre De-

putado o Sr. Botelho quando me perguntou se garantia os factos que se de-
ram em Macahé : não posso dar o meu depoimento. 

Quanto á reunião da junta, eu não compareci á Camara Municipal. Não 
ha uma pessoa digna de fé , capaz de assegurar que eu estivesse na Camara 
Municipal. Ora, as duas juntas dizem que se reuniram na Camara Munici-
pal. Eu não posse dar testemunho, nem a favor de uma nem de outl'a, mas 
sei, pelos meus amigos, pessoas que considero acima de qualquer suspeita, 
que houve a reunião. · 

O SR. PoRTO SoBRINHO. -V. Ex. tem um testemunho honesto e serio. 
O S:rt. JoÃo BAPTISTA. -A junta que diplomou o Dr. Joaquim Mariano 

1\.lves Costa, não tendo obtido o archivo e por conseguinte as actas das apu-
rações parci?-es, fez a apuração geral. · · 

Por boletins e certidões das actas das apurações parcia,es. Allega-se que 
essa apuração não poderia ter sido feita assim. 

A isso respondem os arts. 68 e 82 da lei eleitoral. 
Diz o art. 68 : " Os boletins q1,1e forem entregues aos fiscaes ou candi-

datos, com as fit•mas recon,hecidas por tabellião, poderão ser apresentados 
na apuração B'eral da eleiyão para substituírem a acta. I) 
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Diz o art. 82 : " A apuração deve terminar dentro de cinco dias da datl). 
do começo dos trabalhos e se fará não só pelas authenticas como pelas cer-
tidões ou boletins, que forem apresentados ... n 

Passo á 5.a parte : ajunta funcciouou no predio, dia, logar e hora indj-
cados? 

K um ponto de grande importancia. 
Sr. Presidente, si não bastasse e testemunho de pessoas insuspeitas, 

podendo até citar os nomes do Sr. Ouro Preto e do almirante A.rujo Pinbeiro; 
si não bastassem as provas photograpbicas, si não bastasse a opinião pu-
blica, si não bastassem as declarações feitas na acta, assign<1,da por sete 
magistrados de toda circumspecção, Sr. Presidente, eu teria de fazer w.:p. 
appello á minha consciencia e, então, ella viria impor-me o dever de affir-
mar que a junta que diplomou o Dr. Joaquim Marianno Alves Costa reuniu-
se no dia 17 de fevereiro, ao meio dia, na sala principal do Conselho Munici-
pal de Petropolis . 

UM Sn. DEPUTADO. - A unica que se reuniu. 
O Sn. PAULINO DE SouzA.- A's duas horas da tarde, diz a acta. 
O Sn. JoÃo BAPTISTA. - Ao meio dia, diz a acta. 
O Sn. CosTA :PINTO. -Os juizes que assignaram o diploPla elo D1>. Al-

ves Costa foram, posteriormente, nomeados para cargos federaes? 
O Sn. RAUL FERNAi'i'DES. - Um em sete. 
São juizes dos mais distinctos. Faça o exame do trabalho desses juizes, 

que se limitaram a cumprir a lei. 
O Sn. JoÃo BAPTiSTA.- Sr. Presidente, vai sendo muito repetida esta 

contestação á minha affirmação de que a junta se reuniu á hora legal. Dizem 
alguns dos meus nobres collegas, disse-o hontem um illustre Deputaclp, em 
aparte ao Sr. Adolpho Gordo e acaba de affirmar o Sr. Eduardo Socrates, 
que a junta só se reuniu ás duas horas da tarde. Não é exacto isto'; a junta 
reuniu-se ao meio-dia e, como não tivesse comparecido o juiz supplente, não 
porque a junta o quizesse para presidente, mas porque precisava do ar-
chivo que estava em seu poder, mandou procurai-o por toda a parte () , 
nesta diligencia, foram consumidas duas horas. A junta, porém, não sahiu 
da sala. 

Diz a acta da apuração : 
" Esclarecendo a parte da presente acta relativa á hora do começo dos 

trabalho!! se declara em tempo que a contagem dos votos começou ás duas 
horas da tard(), tendo, porém, a junta se constituído ao meio dia com a pre-
sença dos juizes rectro referidos, sob a presidencia do juiz de direito de 
Ie-uasstí., na fórma da lei, e tendo sido consumidas duas horas nas diligen-
Cias praticadas para averiguação do motivo da ausencia do Dr. juiz de di-
r eito de Petropolis e para obtenção das authenticas em poder do primeh>o 
supplente deste juiz, diligencias deliberadas pelo presidep.te com approva-
ção dos de mais membros da junta. n 

VV. EEx. veem que não pó de continuar a hnpressionar a Cam~a a 
allegação de que a junta trabalhara fóra da hora regimental. 

O Sn. MANOEL FuLGENCIO . - ~a outra junta onde se reuniu? 
O Sn. JoÃo BAPTISTJ\.. -A outra não sei .. . a outra não sei. 

- os~. RAUL VEIGA. - Reuniu-se em casa do Dr. Edwiges, (,/ipoiad(Js e 
nao apozados.) 

O Sn. 1\'IANOEL FULGENCIO. - Era muito conveiliente esclarecer-se este 
ponto. 

O Sn. JoÃo BAPTISTA. - A mim não cabe esclarecer. O que posso 
adeantar1 dando m~smo a min,ha palavra, é que esta reuniu-se na Garoara 
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Municipal, na sala principal do Conselho, á hora regimental, no dia desi-
gnado pela lei. E' o que posso affirmar á Casa. (Apoiados.) 

Parece até pilheria, $_r. Presidente; a nossa lei eleitoral diz que diploma 
é a cópia da acta assignada pela maioria da junta. Mas isto só não é di-
ploma, como não é diploma, a cópia da acta assignada pela maioria da junta, 
quando impressa. 

Pela disposição da nossa lei eleitoral elle precisa ser concertado pelos 
membros da junta. VV. EEx. vão ver agora que não ba nem duplicata de 
diplomas. 

Aquelle tem as formalidades legaes, é manuscripto, está assio-nado pela 
junta; agora, este, da segunda junta, é authentico, r equisitei-o d'a Secreta-
ria da Assembléa e aqui tenho até o enveloppe. Este é escripto á machina, 
assignado pela junta n. 2, direi assim, mas não está concertado pelos mem-
bros da junta, está por tabellião, que quer dizer que não tem as formalida-
des legaes. Assim sendo, não é diploma. (Apoiados.) 

Parece até, Sr. Presidente, pela variedade da tinta nas assignaturas, que 
cada membro desta junta possuía um tinteiro. (Riso.) 

O SR. RAUL FERNANDES dá um aparte . 
O SR. JoÃo BAPTISTA. -Disto não posso dar testemunho. 
Preciso, Sr. Presidente, insistir neste ponto : isto não é diploma porque 

não estão satisfeitos todos os requisitos legaes. Em Petropolis não houve 
duplicata de diploma. 

Sr. Presidente, por não estar habituado a estas cousas, sinto-me um 
pouco cançado. 

O SR. OLIVEIRA BoTELHO. - V. Ex. vae muito bem. (Apoiados.) 
O SR. JoÃo BAPTISTA. -Feitas estas considerações sobre materia elei-

toral tenho uma outra parte que concerne indagar si, de ante deste diploma, 
era o Dr. Alves Costa ou não o presidente da Assembléa. 

Devo declarar aos meus honrados collegas que acceito a doutrina do 
Sr. João Luiz Alves, quando diz que o que emana de um acto legal é legi-
timo. 

Si a I. a sessão preparatoria foi presidida pelo presidente legal, esta As-
sembléa é que é legitima. O mais não vale nada. 

Não quero . saber si fez favor ou não; quero saber qual é aquella que se 
organisou com os requisitos legaes. 

O Sn. A.t'INIBAL DE CARVALHO (mostrando uma acta). - Aqui está; na 
acta de VV. EEx. as assignaturas foram tamhem conferidas pelo tahel-
lião. 

O SR. JoÃo BAPTISTA. - Mas esta é feita em manuscripto; a outra é im-
pressa. 

· O SR. ANNIBAL n;;; CARVALHO.- Não senhor, está concertada pelo tabel-
lião a quem compete. 

O SR. EDUARDO SocRATES. - Isto não tem valor. Não ha duvida que 
quem reconhece as firmas e legaliza o documento é o tabellião . 

O SR. JoÃo BAPTISTA. -Vou ler o art. go da lei. 
O SR. ANNIBAL DE CARVALHO.- O diploma do Sr. Modesto de Mello, que 

presidiu a outra assemhléa, é legitimo ? 
O SR. JoÃo BAPTISTA.- O diploma conferido ao Dr. Modesto de Mello é 

legitimo. Mas eu não trato deste capitulo ag:?ra. Quando tratar delle de-
monstrarei que o Dr. Modesto não podia presiCJ.ir a Assembléa do Estado do 
Rio. 

O art. go, § !. 0
, da lei diz: " As cópias da acta poderão ser impressas, 
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devendo, todavia, ser concertadas e assignadas pelos membros da junta. " 
Nada pode ser mais claro. ~ 

O Srr. ANNmAL DE CARVALHO. - Ahi está: V. Ex. affirmava que a acta 
devia ser concertada pela junta, quando a lei claramente determina que deve 
ser pelo tabellião. 

DIVERSOS MEMBROS DA MAIORIA. -Não ha duvida. 
O SR. ANNIBAL DE CARVALHO (para o Sr. João Baptista). - V. Ex. ainda 

insiste em affirmar que a junta é que deve concertar a acta ? 
O SR. JoÃo BAPTIST,à..- Pois não. 
O SR. ANNIBAL DE CARVALHO. -Nem mesmo deante· da reprovação da 

maioria? . 
O SR. JoÃo BAPTISTA. - Affirmo contra a opinião de quem quer que 

seja. Eunão estou servindo aqui a ninguem; estou servindo a mim mesmo. 
O SR. Luiz MuRAT. -Pensei que V. Ex. estivesse aqui para servir a 

Nação. 
• O SR. JoÃo BAPTISTA. -Desde que sirvo á minha consciencia, no de-

sempenho de meu mandato, de minha missão de Deputado, tenho bem ser-
vido á minha Patria. (Pausa.) 

Bem, Sr. Presidente, passo agora á segunda parte de minhas observa-
ções. 

Era o Dr. Alves Costa quem devia presidir a primeira sessão prepara-
toria da Assembléa Legislativa do meu Estado ? . 

Era; e vejamos as diversas hypotheses. 
O Dr. Alves Costa tem diploma legitimo - este caso não offerece du -

vida. 
O Dr. Alves Costa tem um diploma contestado. . 
Esta é que devia ser a questão, porque, effectivamente, em materia elei-

toral, duplicata de diploma vale por simples contestação . 
Não eonvinha, porém, que assim fosse, porque, dada esta hypothese, 

o Regimento, no seu art. r. o, diz ,, contestado ou não" ; por conseguinte 
o Dr. Alves Costa seria o presiden'te da Assembléa ex-ri deste mesmo 
artigo. 

Vejamos agora outra hypothese : é nullo o diploma do Dr. Alves 
Costa? 

Sr. Presidente, elle não tem diploma, ainda é o presidente porque o 
Regimento, no seu art. r. o, diz • eleito " ... 

O SR. ANNIBAL DE CARVALHo. - Qual a prova de que foi eleito? 
O SR. JoÃo BAPTISTA. - O diploma - ainda h o tem aparteei o meu 

illustre collega, que então orava - é uma presumpção de eleição, não é 
eleição. . 

A eleição prova-se pelas apurações parciaes, pelas authenticas, e por 
tantos outros documentos, certidões, etc.; não é só pelo diploma. 

O SR. ANNIBAL DE CARVALHO. -Mas antes da verificação de poderes 
elle precisava ter um diploma legitimo, para poder presidir a Assembléa. 

O SR. JoÃo BAPTISTA.- Ainda ha pouco tempo lamentavamos a perda 
de um estadista que, em certo momento, definiu bem esta questão, aqui, em 
uma eleição de Senador, em que eram tres os competidores, dizendo: • Eu 
estou contente porque fui eleito ; E deve estar radiante, porque foi diploma-
do, e X não menos do que nós, porque foi reconhecido .. . " (Riso.) 

Diploma não é eleição ; qual de nós, na vida publica, não passou já por 
uma dessas decepções ? 

Senhores, era até possível que uma junta, caprichosa ou descuidada, 
não se tivesse reunido no 4· o districto ; e isto havia de ser superior aos direi-
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tos do Dr. Alves Costa? Os diplomados o~tros podiam e deviam çogitar 
desta prova. Assim como pôde o Sr. Dr. Modest;o de Mello imputar esse 
diploma de nullo, que a tanto equivale julgar do valor desse documento, 
ussim como elle se arros·ou es te direito, porque razão não poder-iam tamhem 
os outros Deputados, diplomados , julgar leg·itimo o titulo de que o Dr. Alves 
Costa era portador? · 

Si uma cousa é l egitima, a outra tambem o é, e elles poçlia,m € (ieyiam 
a~>sim proceçler. . 

Corre mundo que o Supremo Tribunal ann~llou o diploma, do Sr. Dr. Alve1; 
Costa; entretanto, penso que, cotejados o açcordão do Tribuna,! e a dispo-
sição do Reg·imento da Assembléa, dahi resulta o direito do Dr. Alves Costa, 
de presidir as sessões . ' 

O Sn. EDUARDo SocnATES. - E a injustiça do Supremo Tribunal negan-
do o habeas-corpus, não? · 

O Sn. JoÃo BAPTISTA. - Acceitenws coino direito do Suprell\O Tribunal 
o de anullar diplomas . Si elle annullou o do Dr. Alves Costa, · evidentemente 
julgou validos os que foram conferidos a 36 Deputados pelos I. 0

1 2 .0 , 3.0 e 5. 0 

districtos, que dão esse total. 
Pois hein, esses 36 já agora constituem a lista dos diplomados legítimos 

que eu por hypothese estou acceitando. O Supremo TrilJunal tem competen-
cia para julgar legítimos ou nullos os diplomas. Si o Supremo Tribunal 
julgou validos esses 36 diplomas ipso facto está revogado o art. 3. 0 do Regi-
mento, que manda org·anizar uma listá de diplomados legitimos , que já es-
tava feita por esse accordão . 

Pois hem, dessa lista, i5 deram obediencia ao Sr. :Modesto de Mello, 
a quem entregaram os seus diplomas ; 20 apresentaram-se ao Sr. Alves Costa _ 
e um não se declarou por um nem pelo outro. 

Estes 20 reunidos obedeceram ao appello do Sr. Dr. Alves Costa e reuni-
dos approvaram esta lista. 

Ora, 20 é um numero maior que I5 : dahi facil é deduzir com quem 
estava a maioria. · ·· 

O Sn. i\.NNIBA.I, DE CAI\V;\J:,uo. - lVh~§ o!> diplomados deviam-13 ~ reunir 
sob a presidencia legitima. 

O Sn. JoÃo BAPTIS1'A. - E elles 0 fizeram entendendo legititno o 
Dr. Alves Costa. 

O Sn. EDUARDo Socn.ATES. - V . Ex. fez a conta de 20 mais I5. São 35 ; 
e elles são ao t_odo 45. 

O Sn. JoÃo BAPTISTA. - V. Ex. procura um argumento a saca-rolha . 
(Hilaridade.) 

O Sn. EDUARDO SocRATES. - Eu sei que de 45, 20 não é a maioria . 
O Sn. JoÃo BAPTISTA. - Já di&se que por hypothese, pa1•a arg·umentar, 

acceito que não teem diplomas, que foram annullados pelo Supremo Tribu~ 
nal. Si o S\tpremo Tribunal teve competençia para mlullar nove diplomas, 
validou 36 e des tes 20 r espeitaram a decisl'io do Sr. Alves Costa, e porta,p.tg 
ficaram constituindo a maioria. 

d Sn. 0LIVEI\'lA BoTELHo. = E esta é a conclusão logica. 
. O Sn. EDUARDo Socn~TES . - Não vejo logica ahí. Haveria lbgica si 

dissesse : ammllou nove diplomas e validou outros nove. (Ha outros apartes.) 
O Sn. JoÃo BAPTISTA. - Para cor:rohora,r o que estou dizendo, vou ler o 

accordão do Supremo Tribunal... -
,, Alves da Costa e outros. · 
Considerando, preliminarmente, que o Supremo TrU:mnal F ederal é com-



-187-
petente, de conformidade com sua propria jurisprudencia e art. 2:? da lei 
n. 201, de 18g4, para conhecer . da presente petição originaria: 

Considerando que os pacient~s pedel!l que. se lhes assegure por meio de 
uma ordem de habeas-corpus preventivo a sua liberdade individual, ameaça-
da pelo presidente do Estado do Rio de Janeiro, de modo que possam entrar, 
o primeiro, na qualidade de presidente da ultima S~ ess ão df.\. Assen1bléa 
Legislativa do Estado e deputado eleito e diplomado para a nova legislatara, 
e os segundos na qualidade de deputados diplomados pelas resr.ectivas 
juntas de apuração, no edificio da Assembléa Legislativa do mesmo Estado, 
e ahi exercer livremente as suas funcções ; . 

Considerando que 20 dos pacientes foram diplomado$, de accôrdo 
com as normas legaes, pelas juntas apuradoras do 1. 0

, 2. 0 , ,3 ,0 e 5,0 distr;i.ctos 
eleitoraes ; 

Considerando que, em face de seus títulos, não contestados., não ~>e lhes 
pó de r ecusar -o direito de assistirel!l e tomarem parte na verificação de pod,e-
res dos membros da Assembléa Legislativa ; 

Considerando que se reuniu em Petropolis , séde do 4.0 districto eleitoral, 
· no edifidio da Camara Municipal, em hora e em dia d,esignÇtdos pel<t 
lei, uma junta de apuração das eleições realizadas neste districto, presidida 
pelo juiz de direito de iguassú e composta dos juizes de direito cl<;! Vassou-
ras e dos juizes municipaes de Itaguahy, Pirahy, Somidouro, Th<;!re;wpolis e 
Sapucaja; 

Considerando que tambem se reuniu elll PetropoUs. vma outra, junta de 
apuração, presidida pelo Dr. Raul da Silva Autran, V s.npplente do juiz de 
direito de Petropolis e composta de quf\tro delegados das jmltas pm;ciaes 
de apuração ; . - · · · 

Considerando que ao Poder Judícíario escapa a apreciação e exame da 
duplicata dos diplomas expedidos por aquellas juntas; 

Considerando que a concessão ou denegação de uma ordem de habeas-
COI]JUS não tem a virtude de impedir ou excluir a verificação de poderes dos 
m embros de uma Assembléa Legislativa, porque essa funcção soberana, 
r egulada pelas respectivas constituições e regimentos, é privativa damesma 
assembléa ; · 

Considerando que bastam no caso de ameaça e constrangimento 
illegal, segundo o art. 46, letrf.\. b elo decreto n,. 848, de 18go, para justificar 
um pedido de habeas-corpus razões ftmdadas para temer coacção ou a 
violencia ; 

Considerm1do que os pacientes diplomados pelas referidas juntas de 
apuração do 1. 0

, 2.0
, 3.0 e 5. 0 districtos eleitoraes ainda demonstraram com 

a justificação de fls. 127 a fls. 156, revestida'l de todas as formalidades 
legaes, que são justos os receios de que se queixam : 

Acordam conceder a ord,em pedida para garantir aos 20 pacientes diplo-
mad,os sem contestação a sua liberdade e para que possam penetrar no 
edificio designado para as sessões da 1\ssembléa L egislativa elo Estado do 
Rio de Janeiro e ahi exercerem livremente, sem coacçfto ou constrangimento, 
as funcções decorrentes de seus diplomas e denegai-a aos outros oito pacien-
tes por ser da exclusiva competencia da Assembléa Legislatira conhecer da 
duplicata de diplomas, pagas as custas ex-cansa. 

Supremo Tribunal Federal, 15 de julho de rgw. - Pindah,iba de Mattos, 
P. - Godofredo Cunha, relator. -A. A. Cardoso de Castro. -André Caral-
cantí. - Ribeiro de Almeida. - Concedem o habeas-corpus aos pacientes que 
foram diplomados pelas juntas parciaes dos districtos 1. 0 e 2. 0 (referindo-se 
ao Sr. Eduardo Socrates .) . 

Ainda não é tudo. Ha uma questão tambelll importante qu(:) dlz :respeito 
ao edificio Qnde funccionou a Assembléa Legislativg, do Estado. 
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O Poder Executivo do meu Estado, depois da decisão do Supremo Tri-
bunal, resolveu de surpreza, talvez ... 

O SR. EDUARDO SocRATES. - Mas legalmente. 
O Sa. JoÃo BAPTISTA. - Surpreza não é illegalidade. 
UM Si. DEPUTADO. - E' esperteza. 
O SR JoÃo BAPTISTA.- E' até louvavel um homem ser esperto. Sinto ser 

mais tolo do que os outros. 
O SR. EDUARDO SocRATES. - E' o que parece. 
O SR. JoÃo BAPTISTA.- O Poder executivo do meu Estado resolveu usar 

da faculdade constitucional de transferir a séde da Assembléa para Petro-
polis a r5 de julho . 

Mas, como os espertos tambem ás vezes escorregam, S. Ex., usando 
dessa attribuição, designou a cidade, mas não designou o predio, o logar onde 
a assembléa se devia reunir e isso era condição essencial. 

Realmente uma assembléa leo-islativa não póde reunir embaixo das 
magnolias, sentada nas muralhas âo cáes de Petropolis; ha de ser natural-
mente á coberta enxuta. · 

Pois bem, a quem cabia em tal emergencia a desio-nação do predio? 
O art. r84 do Regimento prescreve que a ordem e a policia do edificio per-
tence ao Presidente, e nesse dia r5 de julho quem estava em pleno exercido 
de Presidente da Assembléa da sessão passada, incontestavel e ostensiva-
mente, até trancando portas, levando o cofre ... 

O SR. PAULINO DE SouzA.- Alta noite. 
O SR. OLIVEIRA BoTELHO. - Para impedir assaltos alta noite. 
O SR. JoÃo BAPTISTA. - ... para impedir as espertezas possíveis ... 
O SR. PA.uLINO DE SouzA. -Esperto· só não é V. Ex. 
O SR. JoÃo BAPTISTA.- Infelizmente ... Era o Dr. Alves Costa. 
O Dr. Alves Costa, á vista da falta da designação do predio e usando 

da faculdade que lhe era dada pelo Regimento, designou o predio onde devia 
funccionar a assembléa por edital publicado no dia r6 de manhã, no jornal 
official do Estado. 
· O SR. EDUARDO SocRATES. - O que tamhem fez o Sr. Modesto de 
Mello. 

O SR. JoÃo BAPTISTA. -Não fez, nem o podia fazer, porque sua funcção 
de presidente só podia começar no dia r; ao meio-dia, depois de aberta a pri-
meira sessão preparatoria. (Apartes.) 

O que ha é um offi.cio do Secretario Geral do Estado offerecerido um 
outro predio ao Dr. Modesto de Mello para nelle funccionar a assembléa. 
Mas, Sr. Presidente, onde está .na nossa Constituição, ou em outro qualquer 
precedente essa faculdade que o Secretario Geral se attribuiu de designar 
predios para reunião da Assembléa? 

O SR. EDUARDO SocnATES.- Quem designou foi o Sr. Modesto de 
Mello. 

O SR. JoÃo BAPTISTA. - O Sr. Modesto de Mello não podia fazer porque 
não era Presidente da sessão passada; suas funcções só começariam, caso 
elle as podesse ter, no dia r;, ao meio·dia. 

O SR. RAuL VEIGA. - Apoiado, muito bem. 
O Su. JoÃo BAPTISTA. -Até ãhi quem podia designar o edificio era o 

Presidente da Assemhléa passada. . 
O Su. PAULINO DE SouzA. - Se começariam no dia r;, elle devia no 
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mesmo dia tomar as providencias necessarias para esse acto que elle ia 
presidir. . 

o SR. JoÃo BAPTISTA. -Quem tinha de fazer essa desig·nação era o pre-
sidente da .assembléa passada. (Trocam-se muitos apartes.) 

Sr. Presidente, eu estou fatigado e a hora está acleantada . 
Vamos á terceira parte das minhas considerações. Não levanto questões 

de doutrina; estas serão sobeja e vantajosamente desenvolvidas por notaveis 
collegas. · 

Apenas vou dizer como entendo a Constituição. . 
A Constituição Federal diz que cada Estado reger-se-ha pela Constituição 

e leis que adoptar. . 
Em virtude dessa disposição da Constituição Federal, a Constituição do 

meu Estado adoptou o art. 3. 0 que diz assim: "A soberania do Estado resi-
de no povo e é exercida pelos tres poderes, Executivo, Legislativo e Judi-
ciario harmonicos e independentes entre si. " 

Alli, Sr. presidente, onde a vontade soberana de um presidente de 
Estado bastasse para reconhecer a validade do Poder. Legislativo como 
quizesse, haveria harmmúa dos tres poderes independentes? 

Não, Sr. presidente, alli haveria tudo quanto quizessem, menos a harmo-
Iúa e independencia de poderes, menos a fórma republicana ... 

Repuhlica é o governo do povo pelo povo. Não pócle ser uma tyrruúa de 
qualquer clespota. . 

O SR. ANNIBAL DE CARVALHo.- V. Ex. assim acaba ainda dizendo 
que o Sr. Dr. Alfredo Backer é um governo de facto e não de direito, um 
usurpad6r. · 

O SR. JoÃo BAPTISTA. -Comecei o meu discurso dizendo o contrario; 
V. Ex. não me apanha nessas malhas. 

Sr. Presidente, si no Estado do Rio não ha a fórma republicana federativa, 
porque um dos poderes calcou a vontade, a soberania do outro, eu penso e 
entendo, com os poucos conhecimentos que possuo (nâo apoiados) que é o 
caso legitimo elo art. 6. 0 § 2. 0 ela Constituição, cabendo ao Governo intervir 
para manter a fórma republicana federativa. 

Nada mais tenho a dizer sobre este ponto. 
Não indago, Sr. Presidente, a quem vae aproveitar ou prejudicar o meu 

voto ; tampouco não sei se elle está ele accôrdo ou em clesaccôrdo com os 
telegramas ou com as cartas da Europa. 

Não sei mesmo si elle vae conduzir-me a máu ou bom fim (riso), o que 
sei é que elle satisfaz a minha consciencia : é um voto ele juiz imparcial, 
despreoccupado de paixões partidarias, que vae pronunciai-o tendo . por 
unico escôpo a lei e a justiça. 

Sr. presidente, si meu voto aproveita ao Sr. Dr. Nilo Peçanha, preciso 
varrer a minha testada, porque no meu Estado já não se póde ter opinião 
divergente da de A conjugada com B que não seja producto de suborno. 

O SR. RAUL FERNANDES. - Os bons julgadores julgam-se por si. 
O SR. JoÃo BAPTISTA.- Ainda hoje, lendo um jornal de minha terra, vi 

a que extremo chegou alli a paixão partidaria. · 
Li, em um discurso pronunciado pelo Sr. Mmúz Varella, na Assembléa 

ele Petropolis, sobre o parecer do Sr. Senador Azeredo a proposito desta 
questão, o seguinte aparte, que lhe foi dado pelo Sr. Silva Marques- " Este 
parecer foi comprado a dinheiro ". 

Veja V. Ex. si este labéo se atira sobre um Senador da Republica, de 
tradições honrosas e immaculada probidade .. . 

O SR. OLIVEIRA BoTELHO.:_ Um dos ornamentos do Senado. (Apoiados.) 
O SR. JoÃo BAPTISTA.- .•. o que não se dirá de mim. (Riso .) 
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Por isso vou desde já varrendo a minhà testada; s1 o meu voto apro-
veita ao Sr. Nilo Peçanha, tanto melhor para S. Ex.; dou-lhe os meus 
parabens, porque é signal de que S. Ex., neste momento, está de accôrdo 
com a lei e com a razão. S. Ex. não me fica devendo nada por isso- o meu 
.voto é de graça, não lhe custa nada (hilaridacle), nem mesmo a formula banal 
de um muito obrigado. 

Tambem Sr. presidente, não vae nelle nenhum resentimento ou odio 
pessoal ao Sr. Dr. Alfredo Augusto de Guimarães Backer. 

Si a decisão do Congresso lhe f'ôr favoravel, lá, Sr. Presidente, do meu 
ostracismo, que S. Ex., meditada, calma e reflectidamente me preparoi.l, eu 
procurarei não lhe perturbar as faustosas alegrias, fazendo·lhe lembrar a 
a sua ingratidão. . 

Si a decisão do Congresso lhe fôr contraria, ainda daquelle mesmo 
ostracismo pedirei a Deus que lhe perdôe a traição. . 

Tenho dito. 
(Muito bem,· muito bem. O orador é cumprimentado. Palmas.) 

Nesta sessão são lidos 5I requerimentos e .:~62 emendas relativas ao 
projecto. 

SRSSÁO DE 22 DE SETEMBRO · 

O Sr. Paulino de Souza restabelece a verdade no tocante aos 
conceitos menos justos, houtem expendidos da tribuna pelo nobre Deputado 
o Sr. João Baptista, com relação ao Dr. Edwiges de Queiroz. 

Encarece a benemerencia do illustre presidente eleito do Estado do Rio 
de Janeiro, cujos multiplos serviços á Republica, já no Governo do marechal 
Floriano, já no do Dr. Prudente Moraes o tornaram uma das figuras mais 
em evidencia na politica fluminense . 

Amigo, correligionario de Silva Jardim, tendo mesmo fie-urado em chapa 
ao l~do desse illustre propag3.!1dista, e':ide~temente estas circumstf!-n.cias 
por s1 valem como um desmentido ao ep1sodio burlesco ·de que se servm o 
representante do Estado do Rio de Janeiro, para amesquinhar os meritos 
incontestaveis do Dr. Edwiges de Queiroz . . 

A sua escolha pata candidato á presidencia do Estado foi espontanea 
do partido, e a conducta mantida pelo honrado Dr. Alfredo Backer no 
desdobramento dos factos políticos que a ella se concatenaram, tem .sido de 
inexcedível correcção. . 

Passa a discutir o assumpto interessante da questão, que é o pseudo 
diploma do Dr. Alves Costa, analysando-o. de accôrdo com a lei e o direito 
e demonstrando que sob qualquer aspecto que se · o encare, lhe faltam 
s~mpre um. ou mais característicos de l~Ri~imidade, e 9:ue, portanto, e mais 
amda depms do accordam do Supremo lribunal fallec1a ao Dr. Alves Costa 
qualquer qualidade para presidir os trabalhos preparatorios da Assembléa. 

O Sr. i>residente.- Advirto a V. Ex. que a hora está finda. 



' 
; / 

~ · 

191-

O SR. PAULIJ.IIo DE SouzA.- Requeiro prorogação por meia hora. 
Consultada, a Camara concede a prorogação de 3o minutos requerida. 
VozEs. - Não foi concedida. 

O Sr. José Carlos (pela ordem).- Requeiro verificação de votação, 
apenas para constatar o numero de collegas presentes. 

Procedendo-se a verificação da votação, reconhece-se que a prorogação 
foi concedida por I3 votos. 

O Sr. Presidente. -Continúa com a palavra o Sr. Paulino de Souza. 

O Sr. Paulino de Souza (continuq.n,do) argumenta no sentido de 
demonstrar que não tem o menor valor a allegação do Sr. João Baptista, 
na sessão anterior, sobre faltas que mencionou no diploma conferido pela 
junta presidida pelo juiz Autran. Ao contrario, mostra o orador, e ao 
diploma conferido pela junta presidida pelo juiz de I~uassú, que, além de 
outras formalidades legaes , indispensaveis, como ja demonstrou, faltam 

·tamhem a conferencia e concerto explicitamente exigidos pela lei eleitoral, 
o que se explica sabendo-se que tal diploma não podia dizer de onde foi 
copiado porque não foi transcripto em nenhum livro de notas de tabellião 
como a lei exige. 

O orador termina dizendo que apenas poude tratar da primeira parte 
das suas considerações, isto ·é, a dualidade de diplomas, ou o aspecto jurí-
dico da questão. Opportunamente voltará á tribuna, para esclarecer outros 
aspectos não menos interessantes desse caso politico. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador· é muito cumprimentado.) 

Nesta sessão são lidas duas emendas ao projecto. 

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO 

O Sr . l\'lelló Fi•ancó. - Quando, Sr. Presidente, em 1go6, tive a 
honra de ter ingresso neste recinto, fui, como todos os hrazileiros, poucos 

mezes depois, surprehendido com as noticias dos 
2.• discussão do graves acontecimentos . políticos que se desenrola-

ram no Estado de Matto Grosso. Por um·a mensa-
projecto n.o 19. gem do illustre ex-Presidente ela Hepublica, Dr. 

Hoclrigues Alves, foram aquelles factos submetticlos 
ao conhecimento do Congresso Nacional, tendo este mesmo illustre brazi-
leiro, que então exercia .as t:uncçõe~ de supremo. mag!strado da Hep~~lica, 
suggendo ao Poder Legislativo naéiOnal as providencias que, na opimao do 
benemerito brazileiro, deveriam ser tomadas pelo Congresso Federal e que 
teriam sido decretadas pelo Poder Executivo si o Congresso não estivesse 
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reunido. Essas providencias consistiam na decretação do estado de sitio e 
nomeação de um interventor. 

Levado, talvez, pelas illusões de quem, pela primeira vez, tom!l parte 
nos trabalhos de uma alta assembléa como esta, em que neste momento 
tenho a honra de fallar, pretendi, Sr. Presidente, discutir o assumpto, 
apresentar, desde logo, um projecto de lei organica do art. 6. 0 da Constituição 
Federal, lei essa necessaria e que, ao meu ver, devia ter sido adoptada pelo 
Poder Legislativo da Republica, desde o momento em que a nossa Consti-
tuição foi decretada, visto que essa lei é uma das indispensaveis á regula-
rização do exercício dos poderes da União, no uso da faculdade de intervir 
nos negocios peculiares dos Estados. 

Circumstancias independentes de minha vontade não me permittiram 
que eu tivesse a honra de apresentar á Camara dos Deputados o esboço 
desvalioso, em que estava a insignificante contribuição com que eu pretendia 
concorrer para um serviço urgente e com o qual creio tambem que o Poder 
Legislativo da Republica se desobrigava do compromisso solemne, que lhe 
impõem os ns. 33 e 34 do art. 34 da Constituição Federal, relativo ás 
flmcções privativas do dito poder. 

As considerações que hoje terei de fazer perante os meus distinctos com-
panheiros não são mais do que o reflexo, o producto do estudo que, 
naquella época, fiz: -trabalho que, de certo, não tem valor político, jm'i-
dico, social ou litterario (não apoiados), mas que representa, pelo menos, a 
profunda convicção de quem estudou imparcialmente o texto de nossa 
·Constituição Federal, comparando o nosso direito com o de outras nações 
regidas por instituições congeneres ás nossas e manuseou antes de tudo o 
vasto manancial dos annaes do Congresso Legislativo da Republica, princi-
palmente os da Camara dos Deputados, em que, por certo, os estudiosos 
encontrarão os mais notaveis recursos para uma solução do Poder Legisla-
tivo, digna dos creditos da Republica. 

O meu trabalho é, principalmente, um trabalho de exame detalhado dos 
nossos annaes. 

A Constituição da Republica, que por muitos tem sido considerada uma 
méra transplantação das instituições congeneres da Republica Norte Ame ri-
cana, a nossa Constituição, não é, ao meu ver, uma cópia servil da Consti· 
tuição da gTande Republica Norte Americana. 

No proprio art. 6. o, cujo exame está virtualmente implicado no presente 
debate, ella diverge profundamente de todas as outras, que regem Nações 
organizadas federativamente. Assim, a Constituição Federal Suissa, de 
29 de maio de r874, dispõe, em seu art. 5. 0 que a " Confederação garante 
aos Cantões seu territorio, soberania, nos limites fi xados pelo art. 3.o, sua 
constituição, a liberdade e os direitos do povo, os direitos constitucionaes 
dos cidadãos, assim como os direitos e attribuições que o povo conferiu ás 
autoridades. " 

No art . 16, dispõe que em caso de turbação no interior, ou quando o 
perigo provenha de outro Cantão, o governo do Cantão ameaçado deve 
avisar immediatamente o Conselho Federal, afim de que possa elle tomar 
immediatamente as medidas necessarias dentro dos limites de sua compe· 
tencia. (art. 102, ns. 3, 10 e n ), ou convocar a Assembléa Federal. Em caso 
urgente, o Governo está autorizado a requerer auxilio dos outros estados 
confederados, que são obrigados a prestai-o, dando sciencia immediata· 
mente ao Conselho Federal. 

Quando o Governo estiver impossibilitado de invocar auxilio, a autori-
dade federal competente póde inlervir sem necessidade de ser requerida 
para isto, sendo obrigada a fazel-o quando as perturbações compromette -
rem a seo-urança da Suissa. Em caso de intervenção, as autoridades federaes 
velam pela observancia das disposições prescriptas no art. 5. 0 As despezas 
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ficarão a cargo do Cantão que houver requerido a assislencia, ou occasio-
nado a intervenção, a menos que a Assembléa Federal o decida de outro 
modo em consideração a circumstancias particulares. 

No art. 102, que é o complemento dos citados, a Constituição inclue 
entre as attribuições do Conselho Federal: velar pela garantia das consti-
tuições cantonaes; velar pela segurança interna da confederação e a conser-
vação da trauquillidade e da ordem; em caso de urgencia e não estando 
reunida a Assembl·éa Federal, levantar as tropas n ecessarias -e dispor 
dellas. 

A Constituição Federal Suissa, portanto, considera como attribuição 
ordinaria e permanente do Conselho Nacional e do Conselho dos Estados, a 
garantia das constituições e do territorio dos Cantões, como tambem a 
intervenção em consequencia dessa garantia e, bem assim, as medidas ten-
dentes á seRurança interna da Suissa e á conservação da tranquillidade e 
da ordem. Em virtude dessa organização, os Cantões são obrigados a pedir 
á Confederação (empregamos a expressão textual, mas incorrecta da Cons-
tituição Suissa) a garantia de suas constituições, a qual só lhes será conce-
dida mediante as condições especificadas do art. 6.• da Constituição Fede-
ral, entre as ·quaes está a de assegurarem elles os direitos políticos, segundo 
as formas republicanas, representativas ou democraticas. 

Comparada com essa a Constituição Brazileira, o que se nota logo é 
que a nossa não inclue em attribuição alguma normal dos tres poderes da 
União a faculdade excepcional de intervir nos negocios peeuliares dos 
Estados. Vejam-se os arts. 34 e 35, 48 e 6o da Constituição Federal e ter-se-
ha a certeza de que em nenhum delles foi arrolada a faculdade da interven-
ção politica, mas sim sómente a da intervenção juridica.Para melhor escla-
I'ecimento do nosso pensamento, empregamos aqui a terminologia de Monte 
de O~a, c.m seu tr~tado de Direito Constitucional Argentino, g,uand_o l?r?cura 
defimr a mtervençao, de que tratam os arts. 5.• e 6.• da Constrtmçao da 
nossa grande visinha do sul : 

" A intervenção, no sentido mais amplo da palavra, póde re-
vestir duas modalidades difl'erentes. Uma é a intervenção que 
poderíamos chamar jurídica, e que se produz constantemente, em 
todos os momentos . Seu fim é salvaguardar as prerogativas ou 
faculdades individuaes, que formam a personalidade Civil dos asso-

' ciados, e é exercida pelo Poder Judieiario, ao resolver os litígios 
em que se controvertem os direitos reconhecidos na lei fundamental. 
A outra é a intervenção que poderíamos chamar política, e que se 
exercita sómente em circumstancias anormaes, nos casos previstos 
pelo art. 6. • " 

A nossa Constituição apenas dispoz sobre a intervenção política no 
capitulo preliminar em que trata da organização federal. 

E' certo, porém, que, tratando da decretação do estado de sitio, nos 
arts. 34, n. 21, 48, n. I5 e So da Constituição, fez o legislador constituinte 
uma referencia expressa ao art. 6.•, n. 3, quando attribue, no dito ·art. 48, 
n. I5, ao Presidente da Republica a faculdade de << declarar, por si, ou seus 
agentes responsaveis, o estado de sitio eru qualquer ponto do territorio 
nacional, nos casos da aggressão estrangeira ou grave commoção intestina , . 
O art. 6.•, n. 3, é o que autoriza a intervenção do Governo Federal nos Estados, 
" para restabelecer .a ordem e tranquillidade delles, á requisição dos respec-
tivos governos ". · 

Essa attribuição, de que só poderá_ usar o Poder Executivo, quando o 
Congresso não se achar reunido, e unicamente no caso de estar " correndo a 
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Patria imminente peri~o "• importa, é certo, muitas vezes em uma verda-
deira intP.rvenção nos Estados; mas, todavia, não se confunde com apropria 
intervenção, tanto assim que a- intervenção se póde dar, e muitas vezes se 
dá, sem que seja necessaria a decretação do estado de sitio, assim como o 
estado de sitio póde ser decretado em um Estado sem -que este soffra em 
seus negocios peculiares intervenção alguma da União. 

Por occasião da revolta da esquadi·a, em E8g3 e 1894, 0 · estado de sitio 
foi decretado para diversos Estados do sul, entre os quaes o ,de S. Paulo, e, 
entretanto, nb1guem póde affirmar que tal medida importasse para muitos 
delles na verdadeira intervenção política de que trata o art. 6. 0 da Consti-
tuição. 

O eminente mestre e maior dos nossos constitucionalistas, Senador 
Ruy Barbosa, affirmou, com opulenta e erudita cópia de argumentos, que : 

a) a funcção política do Executivo, durante o estado de sitio, reduz-se 
a prender e desterrar ; 

b) que o estado de sitio suspende, no maximo, as garantias constitu-
cionaes, mas nunca os direitos que essas garantias traduzem. 

Portanto, o estado de sitio não importa na suppressão temporaria dos 
direitos facultados aos Estados pelos arts. 63, 64 e 65 da Constituição Fede- , 
r.al ; - por outro lado, como os direitos e garantias individuaes são confe-
ridos ao povo pelos arts. 72 a 78 da Constituição Federal e como as Consti-
tuições dos Estados nada accrescentam1 nem podem diminuir á declaração 
de direitos feita na Constituição da Republíca, - ·segue-se que o estado de 
sitio não tem repercussão em instituições propriamente dos Estados, visto 
que as garantias que elle suspende por tempo determinado não são insti-
tuições dos Estados, mas sim da União. • 

Posso, pois, concluir, affi.rmando que a nossa Constituição, ao contrario 
da da Suissa, não trata da interv,enção politica como faculdade ordinaria e 
normal concedida aos poderes políticos da Republica, mas sim como mate-
ria extraordinaria, relativa ás relações entre a União e os Estados, ou á 
propria structura fundamental de nosso organismo político. 

Além disto, a nossa não submette as Constituições dos Estados á appro-
vação dos poderes da União, limitando-se a dispor que estes se regerão 
pelas constituições e leis que adoptarem, " respeitados os principias consti-
tucionaes da União ". 

Mais profunda é a differença entre a nossa Constituição Federal e a da 
Republica Argentina. Esta dispõe. o seguinte, quanto ao principio da inter-
venção nas províncias : 

" Art. 5.° Cada província dictará para si uma Constituição sob 
o systema representativo republicano, de accõrdo com os princí-
pios, declarações e garantias da Constituição Nacional, e que asse- 11 • 

gure a sua administração da justiça, seu regimen municipal e a 
educação primaria. Debaixo destas condições, o Governo FedePal 
garante a cada provincia o goso e o exercicio de Sllas institllições. 

Art. 6. o O Governo Federal intervem no territorie das províncias 1 
para garantir a fórma republicana de governo, ou repellir invasões 
exteriores,- e á requisição de suas autoridades constituidas para 
sustentai-as ou restabelecei- as, si houverem sido depostas pela 
sedição, ou por invasão de outra província. " 

Como se vê pela comparação dos textos da nossa Constituição com os 
da Argentina, - a nossa não prefixa as condições de organização dos 
Estados, limitando-se a dizer, no art. 63, que elles são obrig·ados a respeitar 
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os principios constitucionaes· da Un.ião, e, no art. 68, que se organizarão 
" de fóFma que fique assegurada a autonomia dos municípios, em tudo 
quanto respeite: ao seu peculiar interesse "· 

Entretanto, no projecto de Constituição que, pelo decreto n. gr4 A, de 
~3 de outubro de r8go, o Governo Provisorio offereceu á approvação do 
Congresso Constituinte,, o art. 62 dispunha o seguinte 

" Cada Estado reger-se-ha pela Constituição e pelas leís que 
adoptar, comtanto que se organizem sob a fórma republicana, não 
contrariem os princípios constitucionaes da União, respeitem. os 
direitos que esta Constituição assegura e observem as seg.uintes 
regras . 

I. 0 , os poderes Executivo, Legislativo e Judiciario serão discri-
minados e independentes ; 

2 . 0 , os govPrnadores e os membros da legislatura local electivos; 
3. 0 , não será electiva a magistratura; 
4. o, os magistrados não serão demissíveis, sinão . por sentença; 
5. o, o ensino será: leigo e livre em todos· os g-ráos e gra:buito no 

primario. " 

E' sabido que o texto actual da Constituição de 20 ele Fevereiro é o 
resultado de uma emenda elo Sr. Lauro Sodré, supprimindo as condi'çõe·s 
que o projecto impunha aos Estados para a respectiva organização. 

A simples leitura ela Constituição Argentina mostra que ella não garante 
sómente a estabilidade das instituições locaes das províncias, mas sim a 
efl'ectividade do goso e exercicio de todas e· cada uma elas instituições 
locaes ; - adversus omnes, na phrase de um commentador, contra governos 
ou contra povos, - quem quer que seja que ataque os princípios, declara-
ções e garantias estabelecidos pela Constituição. 

Esse art. 5. o da Constituição Aro-entina constitue, no dizer de um publi-
cista da mesma nação, urna novida'J_e do systema politico dessa Republica, e 
Monte de ,Oca, referindo-se ao citado artigo, que garante ás províncias o 
g·oso e o exercício de suas instituições, diz : 

" La garantia prometida por la Constitución es mucho más 
amplia que la que prestan á los Estados los demás países· qp.e han 
adoptado el sistema ele la federación ". 

Comparando a Con.stituição Argentina com a dos Estados Unidos da 
America do Norte, já. dizia Estrada : 

" Si na Norte America só mente está obrig:ado o Governo Federal 
a amparar um Estado, quando a sua fórma a.e governo representa-
ti.vo haja sido invertida, na Republica Argentina está o governo 
federal obrig·ado a amparar as províncias, quando a fórma republi-
cana. haja sido corrompida, isto é, quando· haja sido interrompido o 
exercício. regular das instituições, cujo goso effectivo ella garante •·. 

Muito maior do que a div:ergencia assignalada por Estrada entre a: 
Constituição dos Estados Unidos e a da Argentina é a divergel'lcia entre• 
esta ultim-a e a nossa, como já ficou dito, e, aos poucos, iremos accentuando>. 

€omparemos agora a nossa com a da granrle Republica do Norte. Esta 
dispoz na celebre secção quarta do seu art. 4· o, o seguinte : 

" Os· Estados Unidos garantern a todos os Estados da União 
uma fór.ma de g:o~er.no republicano, e protegerão· cada um delles 
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contra toda invasão, e igualmente contra toda violencia domestiéa, 
a pedido da-Legislatura ou do Executivo, si a Legislatura não puder 
ser convocada. » 

Ao contrario das Constituições Argentina e Americana, a nossa não 
empres-a as palavras "proteger e garantir», mas sim o termo intervir.-
Intercnr é pôr-se de permeio, ou, consoante a licção ·de Moraes Silva (Dic-
ciona1·io da Língua Portugueza) , " interpôr a sua agencia, ou autoridade, 
p~~;ra compôr algum negocio, para o conseguir; fazer-se parte entre dons 
litigantes. » · 

Garantir é obrigar-se, fazer-se responsavel por alguma cousa, manter, 
assegurar, afiançar, abonar, fazer bom o trato, fazer observar e cumprir. 
O outro vocabulo usado pelas duas Constituições citadas - proteger -
tem, além de sua significação usual de amparo, auxilio, soccorro, defesa, a 
significação approximada da idéa de protectorado, cujo alcance nos dá o 
Direito Internacional, idéa que, aliás, se ajusta a federações, que, historica-
mente, vieram da pluralidade para a unidade. 

Quem garante alguma cousa, fica responsavel por ella, e si a pessoa 
por quem outra se fez responsavel não fizer a cousa, a parte que garante a 
fará por si. 

A propria lettra dos dispositivos de uma e outra mostra quanto a Consti-
tuição Norte-Americana diverge da nossa na materia relativa ao apparelho 
da intervenção. 

A Constituição dos Estados Unidos Mexicanos, de 12 de Fevereiro 
de I85;, não alterada nessa parte pelas diíl'erentes reformas que tem soffrido, 
dispoz, quanto á intervenção, em seu art. u6 : 

" Qs Poderes da União teem o dever de .proteger os Estados 
contra toda invasão, ou violencia exterior. Em caso de sublevação 
ou transtorno interior, prestar-lhes-hão igual protecção, sempre que 
seja solicitada pela Legislatura do Estado ou por seu Executivo, si 
aquella não estiver reunida . " 

Esse artigo é quasi copiado do art. q.0 da secção 4·" da Constituição 
Norte-Americana, cujas differenças já assignalámos em relação ao art. 6. 0 da 
nossa Constituição. 

Notaremos a mais, para outras considerações que teremos de fazer, que 
o art. 109 da Constituição Mexicana dispoz que " os Estados adaptarão para 
seu regimen interior, a fôrma de governo republicano representativo popular», 
artigo este que, pela reforma de 2 de abril de 18;;, teve o seguinte accres-
cimo : " Seus governadores não podem ser reeleitos, sinão depois de trans-
corrido um período constitucional. » 

A Constituição Venezuelana, de 4 de Abril de 188I, ainda classificando 
como uma federação o organismo politico por ella creado, parece ter creado, 
antes uma confederação de Estados, não se podendo, pois , comparàr o seu 
typo com o da nossa Constituição. De accôrdo com o n. 28 do seu art. I3, 
em que se fixam as bases da União, todo Estado é " obrigado a guardar 
stricta neutralidade nas contendas que se suscitem em outros Estados •, e, 
pelo seu art. g8, " nem o Executivo Nacional, nem os dos Estados podem ter 
intervenção armada nas contendas domesticas de um Estado : sómente lhes 
é permitlido offerecer seus bons officios para dar a taes contendas uma 
solução pacifica. " ' · 

Essa fraqueza do laço federativo ou conduz á dissolução, quando o 
frouxo regimen é observado realmente, ou, ao contrario, por uma reacção 
inversa, leva a Nação ao unitarismo e á centralização, quando o regimen, 
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pelos s"eus excessos descentralizadores, passa a não set· praticado fielmente. 
Assim foi o exemplo da Colombia, que, de uma federação com exaggeradas 
tendencias centrifugas, como a da Venezuela, voltou, pouco a pouco, ás 
t.endencias centrípetas, que terminaram na Constituição de ? de Agosto 
de x8g6, cujo art. I 0 é : " A Nação Colombina se reconstitue em fórma de 
Republica unitaria. ,, 

A Cons.tituição d e 16 de Abril de 18?1, do imperio federal allemão, dispoz 
sobre a intervenção nos arts. ?6 e ??· O primeiro diz assim : 

" Os conflictos ou desavenças entre Estados da Confederação, 
que por sua natureza não pertençam ao direito privado, e não devem 
ser, por conseguinte, resolvidos pelas jurisdicções que conhecem 
das controversias de tal direito, serão resolvidos pelo Conselho 
Federal a pedido de uma das partes. Os conflictos constitucionaes 
que occorram nos Estados da Confederação, para cuja solução não 
tenha estabelecido a Constituição autol'idacle competente, serão 
amigavelmente resolvidos pelo Conselho Federal, a pedido de uma 
das partes, e si não bastar, prover-se-ha por uma lei do imperio. " 

O art: ?? trata elos conflictos oriundos ele casos ele denegação ele justiça 
pelos Estados, - casos em que deve o Conselho Federal, mediante prévio 
exame ela Constituição e leis do Estado de que se trata, verificar o funda-
mento da queixa e tomar as .medidas jurídicas necessarias em relação ao 
governo que houver dado motivo á queixa. 

O art. 19 dispõe tambem sobre tal assumpto 

'' Quando os membros da federação faltarem ao cumprimento 
dos deveres federaes que lhes impõe a Constituição, podem ser 
obrigados a isto por via ele execução. Esta execução é ordenada 
pelo Conselho Federal e cumprida pelo imperador. " 

A constituição allemã tem muitos pontos de semelhança, neste parti-
cu1ar, com a nossa. . 

No dizer de Laband, o sabio commentador da dita constituição, os con-
ílictos constittlCionaes, a que se refere o artigo citado, são os que possam 
occorrer entre o governo de um Estado e a representaçâo nacional do dito 
Estado. 

Em tal caso, a intervenção é cabível, com urna unica condição : que ella 
tenha sido requisitada por uma das partes em conflicto. E;x; jure proprio, n 
irnperio só pode intervir nos Estados particu1ares quando estes não cu·m-
prirem os seus deveres federaes, ou quando em um mesmo Estado muitos 
pretendentes disputarem o throno. 

Mas nos casos em que o conflicto constitucional não interessar as rela-
-ções do Estado particular com o imperio e permanecer como um negocio 
interno desse Es tado, o imperio não é competente para tomar conhecimento 
do conflict9, salvo si fór requisitada a sua intervençâo por uma das partes em 
conjlicto. 

A principio tenta-se a conciliação amigavel por intermedio do Bundesrath 
(Conselho Federal); si essa tentativa fôr inefficaz, ou não der resultado, a 
solução será então por via de legislação do imperio, isto é, por lei votada 
eom o concurso elo Bundesrath e do Reichstag. Essa lei deve declar·ar o 
direito existente e esse direito está ás vezes indicado tão claramente na lei 
do Estado, que basta ao Bundesrath e ao Reichstag simplesmente applical-o; 
<mtras vezes a solução do conflicto se . realiza por meio de uma modificação 
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.da ,corrstitniçã-o do Estado particulaT, ou declaração de n:ão estar em . vigor o 
dÍreito constitucional do Estad0 para o .ca~o particular. " A faculdade, 
accrescenta Laband, que o art. 2. 0 , da constituição dá ás leis do irnperio de 
p-coeminencia sobre as dos Estados, pertence tambem a uma lei do imperio 
'Votada sob a base do art. 76, secção 2.a, e modiil.cando o que tiver sido até 
á data de tal lei o direito publico de um Estado-membr0 . " 

Os poderes do imperio, na decisão dos conflictos c.onstitucionaes dos 
"Estados, por via de lei, não .estão adstrictos a motivos jurídicos e a conside-
rações judiciadas, mas agem livremente, como i'ôr mais conveniente aos 
interesses politicos. . · · 

A dec1são está dentro da orbita dos actos discrecionarios, que teem 
todos os poderes, qualquer que seja a sua limitação escripta. . 

Cre~o qu~ a constit~ição ~llem_ã é.• :poís, a g:u~ mais se assemelha, quanto 
á matena da mtervençao, á Constltmçao Brazlleua. 

Entretanto, a Constituição de 24 de Fevereiro tem um caracter peculiar, 
muito nosso ; e isto deve ser dito em honra c1os illustres e benemeritos polí-
ticos que .a discutiram e que a dictaram, tanto mais quanto, como pondera 
em uma das paginas de seu excellente estudo sobre o regimen federativo o 
Dr. Amaro Cavalcanti, elles se tornam merecedores de encomios, ainda, 
porque, ao proclamar-se a Republica, tendo os homens politicos sido edu-
cados na escola monarchica, bebendo, nas Faculdades de Direito, os ensina-
.men.tos .de accôrdo com as instituições então em v:igor, raros, raríssimos 
-deviam ser os apparelhados com os necessarios conhecimentos para, em um 
•Caso que se pó de dizer de surpreza, de rapida e completa mutação do systema, 
con:io foi a de I5 de Novembro de 188g, sentirem em si a força e compe-
tencia de que precisavam, afim de tratar das importantíssimas theses consti-
tucionaes, que tinham de vir a debate, na occasião em que se discutiu e 
votou, no recinto da Constituinte, o Pacto Fundamental. 

O Sr. Dr.-Campos SaBes, em um de seus dis.cursos no Senado da Repu-
hlica, não me recordo a prOJ>Osito de que incidente, referiu-se ao distincto 
jurisconsulto brazileiro, o conselheiro Barradas, dizendo que, sem solicitação 
de quem . quer que fosse, o tinha nomeado para o cargo de ministro do 
Supremo Tribunal Federal pelo facto de haver encontrado no espirito desse 
notavel compatriota, os precisos elementos de preparo scientifico, que o 
habilitavam a discutir e resolver desde logo as relevantissimas questões, 
-que tiveram de -vir .a debate antes mesmo da reunião da Constituinte B.epu-
blicana, ·no proprio seio do Governo Pro·visorio, visto que este governo, como 
é sabido de todos os meus collegas, encaminhou "'randemente a obra legis-
lativa do novo regimen, decretando, com muita sabedoria, medidas extraor-
.dinar:ias e essenciaes, que ainda hoje constituem padrão de gloria para 
..aquelles que encarnaram o ·poder supremo nos primeiros e incertos dias da 
B.epublica . 

Disse e.u, Sr. Presidente, que não é ·mister irmos f~rocurar os grandes 
commentadores da Constituição Americana, .da Mexicana, da Argentina, da 
Allemã e da Suissa, para ser resolvido o gravíssimo caso decorrente da 
intervenção do Governo Federal nos negocios peculiares dos Estados. 

Nos Annaes desta Camara se encontra tão -vasto repositorio a respeito 
do assumpto, são tão brilhantes os discursos que aqui se proferiram, tão 
hem traçados os pareceres de publicistas e scientistas, que, no recinto do 
CcmgTesso, se teem occupado da materia, - que nesses mesmos Annaes 
encontramos, perfeitamente expostos . o pró e o contra, relativos a todas as 
'opini0es que possam surgir acerca da interpretação de cada um dos dispo -
.sitivos do art. 6. 0 da Constituição, e as correntes conduzindo á solução mais 
adequada, mais conforme ao espirito do systema que adaptamos. 

Affirmei que a Constituição Brazileira não é uma cópia servil da Ameri-
•C.a,na, e disto temos a prova evidente no proprio texto do art. 6. 0 , texto -que . 
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n'ão póde absolutamente ·deixa-r de ·ser discutido no recinto da Camara, no 
momento em que se procura-resolver, ao amparo de um de seus princípios, 
o .caso concreto que se ofl"erece á deliberação do Poder Legislativo da 
Republica. 

A meu ver, a nossa Constituição estabelece .no art: 6. 0 , preceitos que se 
não acham. em nenhuma das Constituiçõ.es que regem outros paizes de insti-
tuiçõ.es semelhantes ás do Brazil 

· O typo da nossa Constituição é, como já disse, um typo original ·nessa 
materia, com feição sui generis e que, por consequencia, precisa ser estu-
dado, discutido e investigado em seus proprios dispositivos, levando.-se 
simplesmente em conta, naquillo em que forem aproveitaveis, as decisões 
que, porventura, tenham sido dadas na interpretação de dispositivos regu-
ladores da mesma mateda nas constituições que regem outros paizes de 
instituições federativas. . . 

Dizendo isto, Sr. Presidente, eu tinha como objectivo mostrar a minha 
diverg·encia, sob o ponto de vista exclusivamente de doutrina, quanto ao 
modo por que se enquadra, entre as hypotheses do art. 6. 0 , o caso ora sujeito 
a debate, nos pareceres das honradas Commissões do Senado e desta Camara. 

Eu sou, Sr. Presidente, ainda mesmo votando a favor do projecto sub-
mettido ao estudo da Camara, o menos intervencionista, talvez, dos Depu-
tados presentes. Não direi, assim me manifestando, que, em theoria, eu 
repute funesto para as federações o instituto da intervenção; - ao contrario, 
já disse aqui em outra occasião, .que a intervençãe é ó traço vinculativo 
dessa fórma de governo composto. Em outros termos, não direi que, em 
direito a constituir-se, eu me apresentasse como o menos intervencionista 
dos legisladores, caso tivessemos de organizar agora, ainda que em bases 
ger11-es, como são as da Constituição, o grande principio da intervenção da 
União nos negocias particulares dos Estados. Espírito conservador na Repu-
blica, por doutrina e por temperamento, direi que sob o ponto de vista 
meramente theorico, si me tivesse sido dado tomar parte nas discussões do 
Congresso Constituinte, eu me teria manifestado favoravel ás correntes que 
alargassem mais a interferencia e supremacia da União nos negocios pecu-
liares aos Estados, obedecendo assim ás tradições de nossa historia, á 
educação adquirida na pratica de instituições que nos regeram. durante 
longos decennios de governos pacíficos e de accordo tambem com a propria · 
hemogeneidade de nossa raça e identidade ele costumes. 

Mas, não foi isto, Sr. Presidente, o que fizeram os •legisladores ele 1891. 
Elles tiveram deante de si o grande problema que se poz tambern aos consti-
tuintes de outra grande Nação, aos patriotas da emancipação norte-ameri-
cana; lá, como aqui 'O l?roblema que se apresentou desde logo á soluç\io dos . 
homens · de Estado, fo1 o de estabelecer a coexistencia, a harmonia, entre 
duas instituições, cada uma de certo ciosa das prerogativas que lhe eram 
attribuiclas e da cornpetencia e direitos privativos reservados a cada uma 
dellas pelos dispositivos constitucionaes que as organizaram. 

De um lado, as tendencias centralizadoras da União ou o sentimento 
federal disputavam a supremacia, a primazia ·hierarchica, a preerninencia, •em 
ordem de gradativa competencia, não só nas leis, como sob o pento de vista 
puramente administrativo ; de outro lado as cir.curnscripções territoriaes 
autonornas - os Estados membros - constituindo tambem pessoas de 
direito publica, com prerogativas políticas, vendo não só a necessidade (da 
defesa das suas attribuições, que eram, por assim dizer, a essencia da sua 
propria organização, .corno tarnbern sentindo a natural tendencia do peder 
contrario procurando ·estender, augrnentar a orbita de acção, que Ihe é 
traçada pela lei organica comrnum. 

O exaggero nas tendencias centrifugas conduz á dissolução do laço 
federal; a demasiada reacção centrípeta provo·ca a regressão ao unitanismo. 
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Foi este o pro.blema que sé .'apresentou desde ' logo'c aos i>Timeiros ensaios 
da organização política ~americana; . e, ,por ·ist0, não é demais lembrar como, 
desde os sep.s mais antigos tp\l))lieista&, àquelles .que figu~aram nas lutas· da 
independencia com as armas na mão e na organização política do páii corü 
a penna de doutrinarios, puhlicistas e homens· de_ governo, com0 liarnilton, 
Jefferson e tantos outros, encararam. este difficil problema, cuja solução é, 
por assim dizer, primordial, essencial em uma organização' federativa, como 
é .aiJ.ossa. · · .':.• , .·i .. : ·. · 

Esta tarefa, Madison a julgava ·q;ua~?i acim·a das forças liU:manas. · 
O confliçto permaiiente, ·entre a supremacia da União e os privilegios do 

self governme_nt prov:i:J?-cial, diz . o duque de Noailles, envo~ve-se em todos ?s 
debates da v1da poht1ca americana ; ~ para . segml-o passo. a passo, sena 
preç!so, .diz o dito escriptor1 escrever a . historia inteira .dos Estados-Unidos 
em tantas partes quantas forem os Estados da União. · ' · · .. 

·De um lado, uns.; os .antefederalistás, adoptaram como divisa ·a seguinte 
maxima: " A desconfiança para com o poder central é a pedra angular das 
liberdades . .., . · '. · 
. Estes diziam, · logó depois de adoptado o pacto constitucional, como 
Fischer Ames, citado por Von Hols t : " Meu Estado particular, eis a minha 
patria. " . · · · 

Era tal a des,confiança, no dizer de De Noailles ; que o grande Franklin 
contava que, a I? de Dezembro de I?8?, no momento da assignatura final da 
Convenção de Philad_elphia, elle considerava· o .sol gravado no alto da pol-
trona do presidente da assemhléa e perguntava a si. mesmo· tristemente s i 
aquelle emblema representava. o astro da União em sua aurora, ou si em seu 
occaso. · 

,De outro lado, os que, como Washington e Hamilton, . procuravam 
estreitar o laço collectivo, " estabelecer a união mais perfeita ", conciliar a 
existencia de dous governos para um só povo, destruJ.r o preconceito funesto 
da dualidade de soberanias -a dà União e a dos Estados:- firmar a ver -
dade essencial do federalismo : a co-existencia· de duas autonomias na 
esphera da competencia de cada uma dellas, sob a soberania unica e indivi-
sível da Uuião. · .:. 

' E; notavel, pois, Sr. Presidente, que um problema como este que se 
impoz . e desafiou a att.enção dos emanéipadores norte-americanos e que 
desde então até aos nossos dias vem sendo objecto do mais' acurado estudo, 
não _obstante mesmo a pratica já adquirida em cem anilos de vigeucia e 
applicação da Constituição americana; - é Iiotavel que esse problema 
tiver;;se sido posto deante do legislador brasileiro e que elle o houvesse resol-
vido . da-maneira por que o fez, prudentemente, ainda que usando algumas 
vezes de impropriedades de locução, que. podem perturbar o sentido dos 
interpretes - pequeno defeito, porém, que não faz .desmerecer a sua grande 
obra. · · 

As origens historicas da nossa Constituição divergem completamente 
da,s da Constituição americana, pois que nós, ao contt·ario delles, cami-
nhamos da unidade pàra a pluralidade. Elles não inventaram uma fórma de 
governo, mas foram obrigados á adopção pratica de um tegimen imposto 
pelas proprias circumstancias de seu meio e condições sociaes; nós tive mo.s, 
ao contrario, a quasi plenitude do - poder de auto-organização e, por isto, 
muito facil era o m_áu uzo desse poder .tão vasto, principalmente quando no 
Congresso Constituinte hrazileiro havia uma forte corrente-radical, que pre-
gava o falso postulado da soberani·a dos .Estados, e outra notavel pleiade de 
intellectuaes inspirados no pensamento dçmtrinar_io de que o Brazil é dema-
siadamente vasto para uma patria industrial e pacifica e que a federação 
não. é mais do que um passo para a separação temporal dos Estados, man-
tida som;ente a união espiritual. 
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O legislador brazileiro pr~ocurou, entretanto, o meio termo e adoptou 
uma fórmula original, que, não sendo talvez a mais feliz, é, comtudo, n. 
melhor· das actuaes constituições federativas. . 

Mas, Sr. Presidente, de accôrclo com a Constituição Fedet·al, disse e 
'repito a V. Ex., eu sou talvez o menos intervencionista de todos os Depu-
tados presentes. Sou muito menos intervencionista do que o meu distincto 
collega, Deputado pelo Estado do }\io de Janeiro (V. Ex. e a Casa permittam 
·que lhe decline o nome pela necessidade do debate) , o Sr. Paulillo de Souza, 
-em cujos trabalhos em diversas épocas neste recinto fui bebet: muitas inspi-
rações e muitas luzes. 

Muito menos intervencionista sou do que o meu illustre collega Deputado 
por S. Paulo, o Sr. Adolpho Gordo, cujos discursos em differentes occasiões 
neste recinto constituem trabalhos extraordinarios, não só de eloquencia 
como de logica política. 

Sou muito menos intervenciouista que o illustre Deputado por S. Paulo, 
Sr. Cincinato .Braga, de quem li um discurso que é um dos mais btilhante.· 
·t1ue se encontram nos annaes desta Camara sobre materia do art. 6. 0 da 
<.:onstituição. 

Muito menos intervencionista do que o illustre representante de Malto 
-Grosso, o ·sr. Luiz Adolpho, que tem tambem a esse respeito um brilhantis-
s imo trabalho escripto e publicado em um volume elos Annaes, como refu-
tação a um parecer ela Comrnissão de Justiça, de que foi relator, se me não 
engano, o Sr. Xavier da Silveira 

Muito menos intervencionista elo que Martins Junior, Gaspar Drummond, 
Julio dos Santos, Galeão Carvalhal, Leovigildo, Epitacio Pessôa, Amphi-
lophio e toda essa brilhante pleiade de oradores, que illuminaram este debate 
nas differentes questões concretas, que foram sujeitas ao estudo da Camara , 
relativas á applicação do art. 6. o da Constituição Federal. 

Sou menos intervencionista do que todos elles porque penso que á 
União não é licito intervir nos negocias peculiares aos Estados para garantir 
{) fuuccionamento das suas instituições locaes. (Muito bem. ) 

A este respeito, Sr. Presidente, ha nos annaes um trabalho extraordi-
nario de um Deputado cujo nome nós devemos evocar neste momento com 
respeito e saudade, pelo muito que elle fez para o brilhantismo e elevação 
do nível intellectual do Poder Legislativo, o Sr. Leovigildo Filgueiras. 

Ha nos Annaes um discurso do notavel hahiano em relação á interpre-
tação do n 2 do art. 6. 0 da Constituição, com uma arg·umentação que eu 
reputo irrespondivel e irrefutavel. 

Não poderei, neste trabalho disperso, sem methodo, s em notas, deixar 
tie cançar mais de uma vez o espírito da Camara, lendo aos meus elistinctos 
collegas os a r·gumentos daquelle'i que me precederam na elucidação deste 
-debate, argumentos que reputo decisivos e que, além do seu valor logico, 
teem em seu l'avor a autoridade dos espíritos superiores que os produziram. 
V. Ex. me permittirá, Sr. Presidente, que antes de proseguir em minhas con-
s iderações, eu leia os argumentos confinnativos da doutrina expendida a 
-este respeito pelo Dr. Leovigildo Filg-ueiras, em notavcl discurso proferido 
aqui, em setembro de 18g8, a respeito do projecto n. 74 do dito anno, que 
autorizava o Poder Executivo a intervir no Estado do Amazonas, nos termos 
rlo n. 2 do art. 6. 0 da Constituição, para garantir a autoridade do governador 
File to Pires . 

Peço aos meus honrados collegas, que me distinguem com a sua· attenção, 
pt·estarem-na ás palavras que vou ler, elo illustre Dr. Leovigildo Filgueiras, 
vara que possam comprehender hem o pensarnento, que eu teria em vista, 
se tivesse de apresentar ao Congresso um trabalho organico sobre o art. 6. 0 

da Constituição, e que não apresentarei por circumstancias que depois terei 
a honra de dizer á Camara. . 
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u O segundo caso é o que autoriza o Governo Federal a intervir 
em ·qualquer Estado para manter a· forma republicana federativa. 
Como esse foi o caso em que o parecer da illustrada Commissão 
Especial, nomeada para indicar ao Sr. Prudente de Moraes uma 
solução constitucional do nego.cio de Amazonas, baseou-se para for-
mular o projecto em discussão, o orador carece de dezenvolver a 
re~p~ito a sua opinião, pois que em. nenhuma disposição de const~
tmçao alguma de qualquer republica, quer norte quer sul ameri-
cana, encontra-se cousa que ao menos com elle se pareça. Nos pro-
prios estatutos, pelos quaes a grande Rept~blica Norte,America se 
Tege para to.rnar effectivo o seu compromisso de fazer respeitar 
nos Estados a soberania nacional, e são os de 1795, 1807, 1861 e 1871, 
não se encontra uma disposição iden.tica á do n. 2, do art. 6. 0 da 
Constituição Brazileira. · 

A unica, não identica, mas equivalente e que se funda no pri-
meiro membro da secção 4.• do art. 4-" da Constituição daquella 
~rande Republica, é a que autoriza o chefe da Nação a acudir, com· 
torças armadas, quer de terra quer de mar, ao Estado em que, por 
movimento perturbador do regimen republicano nelle adoptado e já 
reconhecido pelos poderes da União, se verifique o caso de inversão 
ou transformação do governo republicano em outro de dijferente 
typo, ·porque · a Constituição garante a cada Estado uma forma 
republicana de governo. 

Mas a fórma republicana de governo de um Estado federado 
não ·é forma republicana federativa, porque esta só póde ser fórma 
de governo do Estado Federal, isto é, da Nação . E, por isso, a 
Constituição de 24 de fevereiro, no seu art. · go, que autoriza a xe-
forma de qualquer de suas disposições, mediante diversos modos de 
proposta legislativa., estatue, no § 4.o, que '' não poderão ser atten-
didos como o~jecto de deliberação no Congresso Nacional, projectos . 
tendentes a abolir a forma republicana federativa, ou a igualdade 
da representação dos Estados no Senado ". · 

Dahi logo se vê que o caso de intervenção do Governo Federal, 
autorizado p elo n. 2, do art. 6. 0 da Constituição, isto é, para manter 
a forma republicana federativa, é um caso de legitima defesa nacio-
nal contra algum attentado á fórma de governo que a Constituição 
Federal instituiu para a Repuhlica, e não de protecção á fórma de 
governo · que a constituiçáo de cada Estado tiver instituído para o 
-seu regimen político autonomico. 

Como a Constituição da Repu:blica Norte Americana, tambem a 
Argentina garante e autor1za a intervenção do Governo Federal no 
territorio de cada prOCJincia para garantir-lhe a fórma 1.1epublicana 
de govemo. adoptada na respectiva Constituição. 

Não obstante, as faculdades inherentes ao direito de intervir 
em tal caso, na Republica Argentina, são mais amplas do que as 
inherentes ao direito de proteger, na União Americana, porque a 
Constituição desta só garante a cada Estado uma forma republicana 
de governo, ao passo que a Argentina garante a cada provincia duas 
cousas : uma forma republicana ele governo e o gozo e exercicio 
effectivo e regular de suas instituições locaes. D'ahi vê-se que dill'ere 
muito a respectiva disposição da outra. Estl·ada, explicando essa 
di1I'erença no seu Curso de Derecho Constitucional, apresenta duas 
razões, ambas de ordem historica, que o orador lê e reputa pro-
cedentes. 

Tambem, ·entre nós, o projecto de Constituição Federal, orga-
nizado pelo decreto do Governo Provisorio n. 914 A, de 23 de 
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:outubro de 18go, e que serviu ele base de estudo da Constituinte, 
consignou uma disposição identica no art. 62, que era concebida 

.nos seguintes termos : 
" Cada Estado reger-se-ba pela Constituição e leis, que adoptar, 

comtanto que .se organize sob a forma republicana, não contrariando 
.os principias constitucionaes da União, respeitando os direitos que 
·esta assegura e observando as seguintes regras : 

1.•, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario serão discri-
minados e independentes; 2.•, os governadores e os membros da 
legislatura local serão electivos; 3.a, não será electiva a magis-
ti·atura; 4·"> os ri1agistrados não serão demissíveis sinão por sen-
tença; 5.•, o ensino será leigo e livre em todos QS gráos, e gratuito 
no primaria. • 

· Contra essa proposta de restricções ao direito de auto-org·ani-
zação dos Estados triumphou, no Congresso Constituinte, , a ten-
dencia radicalista de conferii· aos Estados a mais ampla liberdade 
no modo de se constituírem em unidades federaes autonomas, 
sendo approvada a emenda do então Deputado Lauro Sodré a qual 
converteu-se na disposição do art. 63 da Constituição de 24 de 
fevereiro; concebido nos seguintes termos : 

·" .Cada Estado reger-se-ha pela Constituição e pelas leis que 
adoptar, respeitados os principias constitucionaes da União: " 

Esta clausula, evidentemente, impediu que os Estados se or~a
nizas.Sem com outro reginien que não o republicano representatwo, 
assim como impede que, reformando sua constituição conforme lhe 
.aprouver, algum Estado substitua esse regimen por outro de typo 
.dill'erente como o democratico ou o autocratico. 

Que todos :os Estados se constituíram sob esse regimen republi-
cano representativo e que os que já .reviram ou reformaram suas 
constituições respeitaram os principias constitucionaes da União, 
relativos ·á fórma republicana representativa de auto-governo, 
prova-se com o facto da sua respectiva representação no Senado 
Federal, com o reconhecimento da legitimidade dos poderes elos 
seus representantes na Camara dos Deputados e com a instituição 
da electividade e periodicidade dos seus Poderes Executivo e Legis-
lativo., que todos adaptaram em seus estatutos basic.os e organicos 
.e aioda .nenhum inverteu, nem deturpgu em reforma constitucional 
alguma. 

Mas, no principio de fórma republicana representativa de 
governo está comprehendida, mesmo implicitamente, a idéa de 
forma republica.na federati!Ja? Evidentemente, .não, porque o unita-
:rismo não exclue a fôrma republicana representa"tiva de governo. 
E em uma organização política nacional, soh a fôrma federativa, é 
concebível uma organização politica tambem sob fôrma federativa 
em cada unidade federal? 

-ü orador não é dos que confundem regimen federativo com 
organização confederativa. As confederações podem comprehender 
Estados org.anizados sob fôrma federativa, mas uma federação só 
JJ.óde ex·istir politicamente com unidades federaes componentes e, 
:por conseg-uinte, numa federação de Estados ou provindas a 
.auto-organização política de cada uma dessas secções do terri-
torio nacional é rmitaria. O principio da autonomia dos municípios, 
em aue se divide administratiCJamente cada Estado federado, não 
implica o direito de se constituirem os municípios em Estados 
dentro de cada Estado, e, só si lhes fo.sse conferido tal direito, é 
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que poderia um Estado organizar-se sob a fónna republicana fede-
rativa. 

Do exposto conclue o orador que a clausula 2. a . elo art. 6. • da 
Constituição Brazileira não autoriza intervenção do Governo Fe-
deral em um Estado para manter a fórma de gMerno adaptada por 
esse Estado em sua Constituição, e sim " para manter a forma repu-
blicana federativa ", isto é a fórma de governo que a Constituição 
Federal adoptou, em seu art. 1.0 para a Nação. ,, 

A argumentação do Dr. Leovigildo Filgueiras é vigorosa e a ella pouco 
poderei accrescentar. Additarei, porém as seguintes considerações : · 

A locução forma republicana federativa não póde ser entendida como 
referente á organização interna dos Estados, porque tal locução só f'oiempre-
.g·ada pelo legislador constituinte nos arts. 6.• ego da Constituição. 

No titulo em que trata especialmente Dos Estados, a Constituição limita-
se a dizer que cada Estado se regerá pela Constituição e leis que adoptar, 
respeitados os princípios constitucionaes da União. 

Tratando-se, porém, da • organização federal ", nas disposições preli-
minares em que forçuil. lançadas as gTandes linhas do monumento e creados 
a União e os Estadbs, o legislador, que declarára " perpetua e indissoluvel 
a_tmião destes "• precizava i~stit~ a fórma ~e. acção coercitiva imp.r:esci?-
divel á manutençao do laço federativo e esta])lhdade do systema. Dalu vem 
o principio proclamado no n. 2 do art. 6.• da Constituição, em que a inter-
venção é de motu proprio e tanto preventiva, como repressiva. 

O illustre jurisconsulto - Dr. Carvalho Mourão -em um optimo artigo 
publicado na Revista do Instituto da Ordem dos Advogados, apezar de filiado 
á corrente dos que consideram incluída no n. 2 do art. 6.• da Constituição 
~ intervenção para garai~tir o regular func~ionamenlo_ das _in.stituiç~es 
mternas dos Estados, sentm comtudo a necessidade de nao omittll' do dito 
n. 2 o caso muito difl'erente e muito mais grave da intervenção para garantir 
o vinculo federativo, " como segurança para manter a perpetua indissolubi-
lidade jurídica da União , . 

Diz elle : " Tal intervenção preventiva, como deve ser e não sóruente 
t·epressiva ou compulsoria, não deve esperar o grito de rebellião ou sepa-
ração para se exercer. Quaesquer actos que revelem inequivocamente pre-
pru·ativos para a rebellião ou separação ou constituam perigo imminentc 
para a subordinação e obediencia dos Estados á União, maxime se exorbi-
tarem dos poderes conferidos aos Estados ou usurparem attribuições da 
União, já por si sós legitimam e exigem a intervenção. 

Tal, por exemplo, a orgrulização nos Estados de exercitas ou forças 
militarmente organizadas ou preparativos bellicos de qualquer natureza, 
em desrespeito ás exclusivas attribuições da União, consagradas nos arts. 14, 
48, n . 4 e 34, ns. 17, .18 e 20 da Constituição. " 

Ha outros argumentos valiosos, que corroboram a minha profunda con-
vicção de que a forma rep11.blicana feaerativa, a que se refere o n . 2 do. art. 6• 
da Constituição, é a fórma de governo da União e não a dos Estados. Com 
effeito, a Constituição Brazileira, em seu art. I. ", declarou que a Nação se 
constitue, por união perpetua de suas antigas províncias, em Estados Unidos 
do Brazil, e, n~ art. 2.•,_ qu~ cada uma da~ a~tigas -proyincias formará um 
Estado e o ant1go mmuc1p10 neutro constltmrá o D1stncto Federal. Nestes 
dous artig·os a Constituiç:ão definiu o territorio nacional e o de cada Estado, 
visto que, quanto a estes , ella manteve tacita e virtualmente os limites das 
~n~ig·_as províncias. Garantindo a existencia dos Estados, cuja i.g·ualdade 
JUrldica ella proclamou ao firmar a ig-ualdade de sua representação no Senado 
{ponto este que o leg·islador quiz pôr a sal v o de qualquer modificação, mesmo 
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na hypothese de uma revisão constitucional, consoante o art. go § 4- 0
), 

a Constituição permittiu, comtudo, em seu art. 4. 0 que os Estados pudessem 
incorporar-se enl.re si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se annexar a 
outros, ou formar novos Estados, mediante acquiescencia das respectivas 
assembléas e com approvação do Congresso Nacional. 

Permittindo que_ os Estados assim se modifiquem e _até CJ,!.te d~sD;ppa· 
reçam pela annexaçao de uns a outros, vedou, ao contrariO, a Constttmçao, 
pudessem elles modificar de qualquer n10do o territorio nacional, pois que 
ella attrilmiu privativamente ao Congresso da União resolver sobre os 
limites do territorio nacional com as nações limitrophes. 

O dispositivo do art. 1. 0 da nossa Constituição é semelhante, mutatis 
mutandi, ao art. I. 0 da Constituição allemã, com a dill"erença que a nossa 
allude ás antigas províncias sem lhes declinar os nomes, ao passo que a 
allemã faz a inaividuação dos nomes dos Estados que passaram a constituir 
o imperio federal. Pois bem ·: commentando esta ultima, diz o eminente pro-
fessor Laband, no primeiro volume de sua obra, pag. 208, edição franceza : 

• O que faz objecto da regra do art. 1. o não é a divisão interior· 
do territorio federal em 25 territorios de Estados, é a delimitação 
exterior do territorio que constitue a extensão do Imperio. • 

E mais adeante accrescenta : 

"O art. 1. 0 exprime, pois, sómente· esta regra de direito que o 
territorio dos Estados enumerados neste arti~o não póde ser subtra-
hldo ao lmperio e nenhum outro territorio mcorporado ao Imperio 
sem que o proprio Imperio o consinta por via de reforma constitu-
cional ; mas o art. 1. o não decreta que os Estados nelle mencionados 
devam necessariamente conserPar a qualidade de Estados. " 

E' claro, pois, que, para Laband, a fórma federativa é a que foi definida 
no art. 1. o da Constituição allemã e contra ella não podem attentar os Estados,. 
que não teem autoridade definitiva nem mesmo para as modificações terri-
toriaes que só afl'ectem os seus intereses, visto que estas mesmas não · 
valem sem a approvação do Congresso Nacional. 

Onde, porém, em nossa Constituição a providencia coercitiva para o 
caso de tentar algum Estado a violação do dispositivo do art. I. 0 ou o 
rompimento do laço federativo?- Essa providencia só existe no n . 2 do 
art. 6. 0 cujo sentido é só este e não o outt·o, vago e inexpressivo, que lhe 
querem attrlbuir. 

A locução forma republicana federativa, a ser entendida como a quer o 
parecer do Senado, tanto abrangeria o systema da nossa Constituição, como· 
tambem os das constittúções aos Estados Unidos, da Suissa, do Mexico, 
da Arg-entina, da Venezuela e, emfim, de qualquer republica federativa. 

Ora, não ha duas republicas federativas idcnticas em seu systema polí-
tico; logo, aquella expressão seria equivoca, indefinida, vaga e de todo-
inadequada a um principio constitucional qualquer, mormente no corpo de 
m;n artigo que é, por assim dizer, o orgão vital do federalismo. . 

Em outro disposilivo da Constituição encontra-se um outro argumento 
que prova o absmdo a que chegaríamos sustentando a opitúão de que pot· 
forma republicana federativa se entende o livre goso, o exercício das insti-
tuições politicas locaes de cada Estado. 

O art. go, § 4. 0 da Constituição estabelece o processo, o modo pelo qual 
póde o povo modificar ampla e soberanamente as suas instituições nacio-
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naes ; apenas em dous pontos o legislador constituinte prohibiu qualquer 
modificação, ainda me mo por parte dos podere con tituintes. 

E' uma disposição talvez absurda, tl1eoricamente, porque parece, theori-
camente, que nenhuma lei póde jugular o proprio povo no exercicio origi-
naria de ua soberania, como é o povo que se manifesta em uma assembléa 
constituinte; entretanto, a nossa Con tituição, em relação a dous de seus 
pontos, pretendeu prohibir o proprio povo no exercício prima.rio de sua sob-e-
rania de fazer nelles qualquer modificação. 

Um desses pontos é a igualdade de representação dos Estados no· 
Senado. 

Não preciso recordar a razão primordial que fez com que o Senado seja 
considerado pelos publicistas americanos o eixo do systema, a mola Feal do 
regimen. Clay disse que o Senado é um dos orgãos mais poderosos e mais 
activos do governo americano : W alker affirma que elle é a ancora de sal-
vação da Con tituição norte-americana. 

A igualdade de r epresentação dos Estado no Senado é tão necessaria 
para a vida das instituições federativas quanto é necessario o coração para 
alimentar a nossa vida. 

Esse outro ponto em que a Constituição impoz ·freio ao proprio exercício 
prima.rio do povo em sua soberania é o do art. go, § 4.0 da Constituição. 

Nem os poderes consti~tes pódem abolir aforma republicana federa-
tiva. 

O SR. PEDRO MoACYR. - V. Ex. está enganado quanto ao primeiro. 
O eixo das instituições americanas não é o Senado ; é a creação do 

Supremo Tribunal Federal com a funcção de interpretação politica que a 
Constituição Americana e os que a copiaram, attribuiram a esse poder. 

O SR. MELLO FRANCO.- Acceito a lição do prezado collega, brilhante 
espírito que estou acostumado a admirar desde os saudosos bancos acade-
micos, mas á opinião do nobre Deputado opporei a do duque de Noailles, 
no livro roo annos de Republica nos Estados Unidos e de publicistas ameri-
canos, citados em düferentes notas por esse grande e pirito francez. 

O SR. PEDRO MoACYR.- Ha dezenas, centenas de publicistas que affirmam 
como uma lição pratica de direito americano que a cupola das instituições 
nos Estados Unidos é o Poder Judiciario. 

O SR. Luxz MuRAr. -E' opinião do duque de Noailles . 
O SR. PEDRO MoACYR.- Quanto ao segundo V. Ex. comprehendeu na 

intangibilidade da Constituição a fórma republicana federativa e a Consti-
tuição no art. go diz que são irreformaveis a igualdade de representação no 
Senado e o vinculo do regimen federativo. 

O SR. MELLO FRANCO . - Sinto-me lisongeado com os apartes de V. Ex. 
figurando ao lado de minha palavra pallida; entretanto, vê V. Ex. que sou 
um debil organismo physico e não sei si terei a resistencia necessaria para 
dizer em duas longas horas-, dispersamente, o que desejava dizer a respeito 
desse assumpto. 

Si eu fosse manter com o honrado collega um debate nesta materia, não 
teria tempo para dizer o que penso e certamente não teria a força necessaria. 
para chegar ao fim que tenho em vista. 

O que eu quero demonstrar é exactamente que a 2.a parte do art. go, 
§ 4. 0 se refere sómente ao vinculo federativo. 

Mas, antes de prosegui.r, deve dizer o seguinte : O meu honrado colleg,a 
fallou desenrolando o seu pendão de parlamentarista e revisionista ... 

O SR. PEDRO MoACYR. - Não tratei disso. 
O Sn. MELLO FRAl-.co. - ... eu fallo do meu reducto da intangibilidade 

da Cons titui.ção. 
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O Sn. PEDRO MoACYR. -Os meus apartes foram dados dentro della. 

O Sn. MELLO FRANco. - Os nossos pontos de vista, em materia de dou-
trina, não podem ser semelhantes, porque o meu honrado collega falla 
debaixo do ponto de vista do seu ideal, nobilissimo e legitimo, da revisão 
constitucional, e eu fallo do reducto em que se batem os defensores da 
Constituição de 24 de fevereiro. 

Mas, dizia eu, o art. go (para mostrar ao nobre Deputado que o argu-
mento, entre.visto pelo bello espirito de Leovi~~ldo Filgueiras, é um argu-
mento irrespondivel), o art. go da Constituição aiz o seg·uinte: 

" § 4.0 Não podem ser admittidos como objecto de deliberação no Con-
gresso projectos tendentes a abolir a fôrma republicana federativa ou a 
igualdade de representação dos Estados no Senado. " 

Note bem a Camara: são dons unicos pontos em que o legislador consti-
tuinte pretendeu ins-enuamente, poderemos dize1·, pôr pêas ao proprio povo 
no exercido primarw da sua soberania. 

Ora, si essa fôrma republicana feder~tiva, assim intangível deante da 
omnipotencia do proprio poder constituinte, é a fôrma republicana do con-
juncto das nossas instituições, isto é, abrange todos os princípios adaptados 
pela Constituição Federal, á qual, como a um molde, se devesse ajustar, 
peça por peça, as organizações internas dos Estados, em todas as suas minu-
dencias, como, por exemplo, a fixação do tempo de quatro annos para o 
exercício do mandato do cbele do Executivo, e umas outras tantas quantas 
modalidades na organização de cada um dos Poderes, nós teremos que a Cons-
tituição seria contradictoria comsigo mesma, isto é, estabeleceria no art. go 
um processo de reforma, para uma reforma impossível, visto que na intan-
gibilidade da fórma republicana federativa, de que falla o § 4. 0 , estariam 
implicitamente incluidos todos os princípios geraes adaptados na Consti-
tuição. 

Ella seria contradictoria, portanto, comsigo mesma, autorizando e 
negando, no mesmo artigo, a sua propria revisão. 

Consequentemente, quando ella diz fónua republicana federativa, não 
pôde se relerir ao conjuncto de regras que se acham dispersas em todos e 
cada um dos seus artigos, como, pot· exemplo, as relativas ao processo da 
constituição de cada um dos poderes, á especificação de suas funcções, á 
duração do exercício de cada um dos seus orgãos, ao systema adaptado 
para a discriminação das rendas da União e dos Estados, ao modo de mani-
festação da autonomia dos municipios, etc . . 

Quando a Constituição diz - é intangível a fôrma republicana federa-
tiva, empregou, talvez, uma expressão menos clara; mas, o que o legislador 
quiz dizer foi que os Estados podem se incorporar entre si, subdividir-se 
para constituir novos Estados, desmembrar-se, annexar-se uns aos outros, 
constituindo Estados autonomos dentro da Federação, pelo processo adap-
tado no art. 4. o da Constituição. 

Só uma cousa, porém, não podem fazer : separar-se da União, ou, o que 
é o mesmo, romper o vinculo federativo. 

E' isto que a Constituição quiz dizer quando se referiu á manutenção 
intangível da fôrma republicana federativa. 

Quanto ás suas instituições locaes, ou internas, os Estados estão 
adstrictos aos principias constitucionaes da União; por exemplo, não podem 
transformar os seus governos de republicanos, que o são, em anti-republi-
canos, ou em governos, substancial ou disfarçadamente, monarcbicos, e isto 
evidentemente, porque a especie está incluida no genero : si não se pôde 
modificar a fôrma republicana federativa, não se pôde modificar, ipso facto, 
a fôrma republicana. · 

E' verdade que o art. 63 da Constituição dispõe, como a:cabo de dizer, 
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que os Estados em sua liberdade de auto-organização, devem respeitar os 
princípios conslitucionaes da União. 

Esta disposição, porém, não se confunde com a do n. 2 do art . 6. 0 porque 
esta .ultima não teve em vista sinão salvaguardar as bases fundamentaes da 
propria União, como o diz a denominação do titulo 1. 0 da Constituição, em 
que se inscreve aquelle art. 6. 0 Nenhuma lei definiu ainda quaes sejam os 
princípios constitucionaes da União, que os Estados devem .respeitar em 
suas organizações iuternas ; mas estes princípios não podem ser sinão os 
da divisão tripartida dos poderes, as linhas geraes da organização de cada 
um sob os moldes representativo, livre e democratico, a garantia dos direitos 
nos termos do art. :;;2 da Constittúção e o reconhecimento da soberania exclu-
siva da União. 

A Constituição Federal antecedeu á dos Estados, como a União ante-
cedeu aos Estados-membros. A nação brazileira, no exercício de sua facul-
dade super-omnia, isto é,. no exercício de sua soberania e plena liberdade de 
auto-determinação, creou os Estados particulares e traçou-lhes os limites de 
sua autonomia. Muito diversa é a origem bistorica das instituições ameri-
canas do Norte; como, porém, lá tambem a União se comprometteu a garantir 
aos Estados uma fórma republicana de governo, poderemos indicar·, pelos 
commentadores da Constituição Americana, como tem sido entendido na 
grande Republica o seu dispositivo constitucional. 

Jorge Pascball assim se exprime: " Fórma republicana de governo: um 
governo do povo; ~eralmente se diz em opposição a um governo monar-
cbico, ou aristocratiCo. A clausula da Constituição Americana suppõe um 
go!Jerno já estabelecido (ao contrario do caso brazileiro) e esta é a fórma de 
governo que os Estados Unidos se propuzeram garantir. 

Esta locução não recebeu definição pratica autorizada. - Suppõe um 
governo preexistente, da fórma que se ha de garantir. Por conseguinte, 
emquanto as fórmas republicanas existentes se conservam para os Estados, 
devem ser garantidas pela Constituição Federal. 

Sempre que os Estados prefiram estabelecer outras fórmas republicanas , 
teem direito de fazel-o e de reclamar a garantia federal para estas ultimas. 

A unica restricção que lhes é imposta é a de não mudarem as constitui-
ções republicanas em anti-republicanas. 

Isto deixa, comtudo, indefinida a expressão, excepto naquillo em que a 
descripção possa derivar do caracter que tinha o governo de cada Estado, 
quando elles formaram a Constituição da União : as rcstricções que a si 
mesmos se impuzeram e em que convieram quando fizeram da Constituição 
Federal a lei suprema; e os direitos dos cidadãos, assegurados pelas 
emendas que constituem um bill de direitos . A primeira garantia é o prin-
cipio electtvo, porém não está definido a quem a franquia electiva se ha de 
·:onceder, e isto deve reger-se pelas circumstancias. 

Esse direito não necessita ser universal, mas não deve ser restringido 
demasiadamente. 

A segunda garantia é o modo pelo qual todos os nossos governos devem 
ser baseados, ou divididos : legislativo, executivo e judicial. 

Certamente, a garantia é para fazer cumprir pelos Estados as restricções 
que lhes são impostas pela Constituição Federal : isto é, ·os Estados não 
exercerão os poderes prohibidos, nem os que foram concedidos ao Congresso 
Nacional e são por elle exercidos. 

Os grandes exemplos da guerra civil mostram . que, quando os Estados 
formaram entre si uma confederação sob o mesmo modelo, ainda que man-
tendo as mesmas fórmas e constituições dos Estados, - a União considerou 
essa conducta como um motivo para o exercício da intervenção: - declarou 
que os ditos governos de Estado não eram republicanos; annullou-os e 
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exigiu que fizessem outras constituições, baseadas na reforma constitucional, 
que aboliu a escravidão. " 

Depois de ponderar que as leis dos Estados seccionistas não tinham 
infringido os princípios de uma fórma republicana, accrescenta Paschall : 

" Sustento que aos Estados não se deve permittir estabelecer o principio 
da primogenitura; - abolir o jury em todos os casos; - unir a Igreja e o 
Estado; - nem violar de modo algum os grandes princípios cardeaes de 
liberdade assegurados pelo bill de direitos, que a emenda 14 fez extensivos 
aos Estados. " 

Para evitar a funesta illusão dos seccionistas americanos, foi que a 
nossa Constituição adoptou o principio do n. 2 do art. 6. 0 , autorizando a 
intervenção federal para obrigar os Estados a se conservarem sob a fórma 
republicana federativa. Este principio resolveu um caso que por não ter tido 
solução escripta, expressa e positiva na lei, isto é, na Constituição Ameri-
cana, teve de ser resolvido no campo de ·ba:talha, na mais extraordinaria de 
todas as luctas civis que o mundo tem testemunhado, como o foi a Guerra 
de Secessão, em que morreram um milhão de homens e vinte e cinco milhões 
foram gastos pelos Estados Unidos. 

Convém, Sr. Presidente, que eu faça um rapido retrospecto historico, 
sobre este ponto. 

Nos Estados Unidos logo após o governo de Y\'ashington, manifestou-se 
entre muitos homens politicos a perigosa doutrina de que os Estados parti-
culares tinham o direito de decidir si qualquer · acto de alguns dos poderes 
centraes era ou não contrario ás prescripções do pacto federativo, e, conse-
quentemente, tinham os ditos Estados o direito de considerar taes actos como 
nullos e não existentes. Esta doutrina, diz um escriptor, conhecida sob o 
nome de nallijicação, reduzia a zero a autoridade federal e conduzia á deslo-
cação inevitavel da União . Sob a presideucia de John Adams, successor de 
' Vashington, os Estados de Virgínia e Kentucky reivindicaram a sua inde-
pendencia e adoptaram algumas resoluções que se tornaram celebres, entre 
ellas esta: 

" Os ditrerentes Estados , visto que são soberanos e indepen-
dentes, teem o indiscutível direilo de julgar por si mesmos as viola-
ções da Constituição; é uma nullificação, é o meio legal que os 
Estados soberanos devem oppor á execução de actos não accórdes 
com as estipulações constitucionaes. " 

As tendencias particularistas de Jefferson, Madison e outros chefes da 
velha guarda, daquelles que adaptavam o perigoso principio de que a 
desconfiança para com o poder central era a pedra angular das liberdades, 
foram se accentuandO' sob a divisa da .doutrina da nullijicação, ainda que 
contrabalançadas pela propaganda federalista de Hamilton e dos seus 
discípulos, que tomaram como divisa : a Star for every State, a State for 
every Star. 

A mais grave manifestação dessas tendencias particularistas é o pretenso 
direito de secessão; o rompimento do vinculo federativo, a desaggregação 
dos Estados, -que a nossa Constituição considera como um dos attentados, 
para cuja repressão deve a União intervir e."C-.fure proprio. 

Quando na America do Norte, a Constituição foi emendada por uma 
clausula que prohibia a instituição da escravidão, os Estados sulistas, qu_e 
eram agrícolas, e que tinham a sua grandeza alicerçada no elemento servil, 
declararam-que esta emenda não tinha vigor 

Usaram do direito de nullificaçâo. E o primeiro presidente da Confede-
ração formada pelo& Estadas rebeldes, ao iniciar o seu Governo, em Mont-

VOL . V 
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_glYmery,. declarou que os ditos Estados não estavam em revolução, e que só 
por :uma perversão do sentic!o desta locução é que se poderia empregai-a em 
relação ao procedimento dos referidos Estados sulistas, que se separavam 
da União., para formar um nov;o pacto entre si. 

Não. Elles estavam usando de um direito qua lhes era inherente na 
organização federativa, não querendo continuar no p-acto que tinha sido 
súbscripto por ' JVashington, e outros; pacto esse que era aJ Constituição· 
de 1777, votada pela Convenção de Philadelphia. · 

Ora, é' natural que o legislador brazileiro tivesse pretendido resolver na 
nossa Constituição aquillo que, por não ter sido resolvido na Constituição 
Americana,. provocou tantos males cujo sangrento epilogo .foi a Guerra de 
Secessão . .. .- . . . · 

Eis porque o n. 2 do. art. 6. 0 declara que a União póde intervir nos 
Estados de 'motu- proprio para manter a .fórma republicana federativa . 

. Sr. Presidente, ha ainda um argumento q<Ie deve ser levado em cons.í-
der:açã0 .no .es;tudo desta these e na defesa dos principias que venho susten-
tando .·.· .. · 

Dir- se-ha que o legislador não .deve discutir com os. casos que consti-
i;uam os· abusos . Entretán.to em se t!'atando da interpretação da Constituição, 
todas as hypotheses devem ser previstas, de maneira que na pratica dos: 
seus dispositivos não encontremos vehiculo por onde se possa encaminhar o 
arbitrio de qualquer dos poderes em que se divide a. soberania nacional. 

Si manter a forma republicana federatifJa quer dizer intervir nos nego-
cios peculiares aos Estados, para verificar si as suas instituições lo~aes 
obedecem a uns tantos quantos principias, que a Constituição não precisou, 
podemos cheg·ar a este absurdo : No dia em que o presidente da Repuhlica: 
contasse com uma maioria parlamentar, cohesa, favoravel e docil; no dia 
em que, contando com essa maioria, elle pretendesse subverter as institui-
ções políticas de um Estado qualquer, não precisaria mais do que apresentar, 
ou mandar que em qualqtter dessas Casas do CongTesso se apresentasse um 

·.projecto de lei, declarando que, no Estado A, ou no Estado B, as instituições 
Iocaes não obedecem á fórma republicana federativa e, nesse dia, morta 
estaria a autonomia que a Constituição Republicana mandou se concedesse 
aos Estados, respeitados os principias constitucionaes da União. Portanto, 

' manter a fórma republicana federativa não é garantir o goso e exercicio das 
instituições locaes do Estado. ·· · 

Este é o pensamento da nossa Constituição. A interpretação contraria a 
esta é que tem dif'ficultado o accôrdo das opiniões , para o fim de ser dictada 
a · lei organica do artigo 6. 0 da Constituição , visto que todos os republicanos 
receiam que o pretexto de manter-se em qualquer Estado o exercicio regular 
das instituições locaes seja a porta aberta ao arbitrio e á violencia dos 
poderes federaes. · 

Nenhum dos mais encarniçados anti-intervencionistas, á frente dos quaes 
devemos collocar o henemerito patricio e illustre ex-presidente da Republica, 
o Sr. Dr. Campos Salles; nenhum deixa de repetir que, nessa porta aberta 
pela locução manter a forma republicana federatifJa, póde qualquer dos 
poderes penetrar nos negocios peculiares do Estado, subvertendo o re"'imen 
da nossa Constituição , desde que áquella locução se dê a interpretação ã'e que 
tratam os pareceres das illustradas Commissôes do Senado e da Camara 
sobre o caso fluminense. 

Si, porém, entend·ermos por « manter a forma republicana federatifJa " 
o impedir aos . Estados o chamado direito de secessão, que Calhoun e os 
partidarios da .soberá.n:i:a. Q.os Estados chamaram " the right o f secession ", 
não vejo como não possam todas as opiniões se accordar em dispositivos 
claros, que· facilitem e· regulem o exercicio dos poderes• que devem intervir, 
~da. vez q:ue, um. caso concreto surg;e. 

I ' 
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Não ha quem possa dizer que o seu espírito é absolutamente contrario 
.. á iutervenção, ainda . nos te~mos estabelecidos pela Constitui,ção e não ha. 
quem possa dizel-o e quem pretenda fazel-o, defendendo-se com a ambigui-
dade ou difficuldade de comprehensão, que, por acaso, esses dispositivos da 
nossa Constituição po~sam ofl'erecer aos olhos dos iuterpretes. 

Os mais encarniÇaqos anti-intervencionistas teriam um dia de chegar ao 
reco~hecimento da necessidade inadiavel da lei organica que d1 .ve regular o 
assumpto, não só porque o apparelho da intervenção já existe, como tambem 
porque ·ena é o vinculo da federação . 

Citarei, como . digno de illustrar este debate, o caso occorrido com o 
benemerito brazileiro, -.cujo nome ha .pouco declinei, ()Sr. Campos ~alies, 
que, discutindo no Sén'ádo um éaso . de intervençã6, nãó sei si do-_Amazonas 
ou de Sergipe, proferiu a celebre phrase, hoje tão repetida por toda . a 
gente . ·. " ·, . · 

" Si é possível um corpo político ter coração, estamos tocando agora no 
proprio coração da B.epublica Brazileira. " . · . 

Entretanto, poucos annos depois, estava S. Ex. no Jogar de chefe supremo 
da magistratura do paiz e surge uma questão, relativamente á organisação 
do governo de Matto Grosso. 

O SR. LUiz AnoLPHO. - Nada houve; foi elle quem mandou sitiar a 
assembléa por capangas armados. 

O .SR. MELLO FRANCO.- Quero simplesmente referir-me ao facto para 
tirar as conclusões . 

O illustre Sr. Campos Salles viu-se nesta contingencia : o presidente do 
Estado renunciou o poder e com elle os vice-presidentes eleitos e empos-
sados no mesmo dia. _ 

O SR. LUiz ADOLPIIO. - Não.renuJ?.ciaram; foram forçados a isso. 
O Sn. lmNEU MACHADO ." .....:. E até por ironia se deu á legião encarregada 

de produzir o revolucionamento de Matto· Grosso e derribar todas as auto-· 
ridades locaes a denominação de legião Campos Salles. 

O SR. MELLO FRANCO. - O ficto me é indifferente. Alludi ao mesmo 
apenas para tirar conclusões. 

Mas, dizia, eu, Sr. Presidente, que o Poder Executivo do Estado tinha 
ficado acephalo, porquanto não havia nem presidente nem vice-presidente . 
Nesta emergencia, o general Xavier da Camara, então commandante do 
districto, primeira autoridade militar daquella região, telegraphou ao Presi-
dente da B.epublica communicando-lhe que o governo do Estado estava 
acephalo e que era necessario manter a ordem publica ameaçada. 

O Sr. Campos Salles telegraphou á dita alta patente do exercito, decla-
rando que era necessario obedecer ao art. 6.0 da Constituição, que elle não 
podia intervir sinão para manter a ordem, que não acceitasse o governo, que 
lhe era offerecido. 

Mas, não havendo quem o quizesse, o Presidente da B.epublica foi 
forçado a mandar telegraphar ao commandante do ;.o districto dizendo : 
ofl"ereça o governo ao presidente da Intendencia; si este não aceitar, a qual-
quer dos intendentes, na ordem da votação. 

Isto quer dizer, Sr. Presidente, que o Presidente da B.epublica foi obri-
gado a nomear presidente para o Estado de Matto Grdsso. . 

O illustre representante de Matto Grosso, Sr. Luiz Adolpho, funda-
mentou, em brilhante discurso, uma indicação nos seguintes termos : 

" Indicamos que o telegramma dirigido ao Presidente desta Camara 
pelo coronel Antonio Leite de Figueiredo, em que communica haver, na 
qualidade de vereador da Camara Municipal de Cuyabá e a convite do 
general commandante do ;.o districto militar, devidamente autorizado pelo 
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- Sr. Presidente ela Hepublica, assumido a administração do Estado de Matto 
Grosso, vá á Commissão de Constituição, Legislação e Justiça para inter-
por seu parecer sobre os seguintes pontos : 

x. o Si o aclo elo Poder Executivo, intervindo ele qualquer modo na sue-
cessão do governo de Matto Grosso, exorbita ou não das attribuições con-
feridas ao mesmo poder pelo art. 48 da Constituição; 

2. 0 , si o acto do Poder Executivo, ordenando ao commandante do 
7· o districto que prestasse auxilio ao vereador nomeado presidente do Estado, 
não é de facto uma intervenção fóra elos casos especiaes previstos no 
art. 6. 0 ; 

3. o Si a successão do governo de Matto . Grosso obedece ao disposto 
no § I- 0 do art. I') da Constituição EstadoaL " 

O mesmo illustre representante apresentou ainda outra indicação, com 
difl'erentes itens, em que se perguntava o seguinte : 

" Si o acto da Assembléa do Estado (annullando a eleição presidencial 
por coacção de grupos armados que sitiavam a capital), praticado contra a 
convicção e consciencia de Deputados, não constitue um attentado contra a 
fórma republicana de governo, garantida aos Estados pela Constituição da 
republica (art. 6. 0 , n. 2), fórma cuja essencia reside na verdade e pratica do 
regimen representativo. " 

Em outros itens da indicação, pergunta-se tambem si ao Governo Fede-
ral incumbe ou não repôr no governo o presidente legitimamente eleito, 
cuja eleição foi apurada e reconhecida perfeita e válida. 

O parecer da Commissão affirmou que ao Congresso Nacional, ou a 
qualquer de seus dons ramos, fallece competencia para conhecer da materia 
constante da indicação. 

Já vê V. Ex., Sr. Presidente, que, mesmo aos mais encarniçados anti.:. 
intervencionistas - não é possível dizer « desta agua não beberei " . Em um 
regimen como este, em que temos de harmonizar a coexistencia dos Esta-
·dos, dentro das suas prerogativas, com a soberania exclusiva da União, é 
necessario muitas vezes a applicação do art. 6.0 da Constittúção. Mas, para 
que esta applicação se faça sem tergiversações, para que se faça j uridica-
mente, rectamente, sem influencia das paixões do momento, é necessario 
que não se discuta o principio em cada caso concreto ; é urg·ente e impres-
cindível que o Congresso decrete alei organica do art. 6. 0 • 

Entretanto, Sr. Presidente, até hoje o Congresso Nacional, sob o espan-
talho da imprecisa comprehensão do n. 2 do art. 6. 0 , tem fugido a esta obra 
republicana, ao cumprimento deste dever que lhe é imposto por um dos 
dispositivos da Constituição, pelo art. 34, ns. 33 e 34, que mandam que o 
Congresso dicte todas as leis organicas necessa.rias para o exercício dos 
Poderes da União á execução completa da Constituição. 

Ainda hoje, Sr. Presidente, em cada caso concreto, continúa a duvida 
si o poder de intervir compete ao Legislativo, ao Judiciario ou ao Execu-
tivo ; e nos Estados, quem tenha autoridade pat·a requisitar a intervenção : 
si o presidente do Estado, si a assembléa ou si outro poder . 

Por isso, Sr. Presidente, eu tinha formulado um projecto, que não apre-
sentei em rgo6, que não apresentarei agora, mas que lerei neste momento, 
para mostrar á Camara que estou procedendo de modo recto e digno, que o 
caso do Estado do llio está enquadrado no meu projecto e que, portanto, o 
meu voto não é influenciado por circumstancia alguma estranha a razões de 

-ordem jurídica. 
O Sn. JosÉ CARLOS. - E ' o caso de V. Ex. apresentai-o como subs ti-

tutivo. 
O Sn. MELLO FRA.NCO. -Não o apresentarei porque não quero emba-

raçar absolutamente a marcha do projecto. 
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VozEs. - Oh! oh! oh! 
O Sn. PEDRO MoAcYR. - Ou o projecto do Senado resolYe a questão de 

accôrdo com os- princípios de V. Ex., ou não. 
O SR. MELLO FRANCO.- Vou provar que resolve, em parte. 
O SR. PEDRO MoAcYn. - Logo V. Ex. não é um dos menos intervencio-

nistas dos membros desta Casa. 
O SR. MELLo FRA..'I'co.- Vou provar que o projecto do Senado resolve 

até certo ponto, com certas restricções. (Trocam-se apartes.) 
Os meus dignos companheiros e illustres collegas, os Srs. Pedro Moacyr 

e Irineu Machado, apresentaram um voto vencido, brilhantissimo, que eu 
estudei em todos os seus detalhes e que procurarei discutir desta tribuna. 
Mas, a grande quantidade de emendas apresentadas por outros collegas 
impossibilitou o debate e, por assim dizer, asphyxiou o referido voto ven-
cido, que, aliás, é um trabalho meditado e digno do mais acurado exame. 
Qualquer projecto apresentado agora seria sacrificado na avalanche das 
emendas existentes; mas, além do mais, o meu projecto, sendo um pro-
jecto geral, não poderia ser substitutivo de outro que só visa um caso con-
creto. 

Por consequencia, como o Regimento me permitte, simplesmente para 
mostrar que não estou agindo movido por sentimentos de occasião, mas por 
uma velha orientação, lerei o projecto. 

O SR. PEDRO MoAcYn . - O meu criterio foi o que substanciei no voto 
em separado e apresentei- o á Camara sem preoccupação da sorte que elle 
pudesse ter. 

O Sn. MEJ"Lo FRANCO. - E' um direito meu; não desejo apresentar 
agora e a razão já dei a V. Ex. , 

O SR. PEDRO MoACYH. - Eu pouco me importo com a sorte de meu 
v oto ; eu quiz resalvar a minha consciencia jurídica e a consciencia polí-
tica, dizendo sobre o assumpto o que entendia. 

O Sn. MELLO FnAlvco. - O meu projecto era este, Srs. Deputados, e eu 
o lerei para elucidação da Camara. 

Começarei por dizer como distribui a materia : 
I.0 Procurei resolver a faculdade da intervenção, determinando que ella 

competia a todos os poderes da Republica. 
Penso que o direito de intervenção compete a todos os poderes, cada 

um no seu caso. Por consequencia divido o projecto em tres artigos . 
Eis o projecto : 
" Art. I. o A faculdade de intervir em nego cios peculiares aos Estados, 

em execução do art. 6. 0 da Constituição Federal, compete aos tres orgãos 
da soberania nacional , observados os princípios seguintes : 

I. A fórma republicana ·federativa, · a que se refere o n. 2 do predito 
art. 6. 0 , é a que fm definida pelo art. I. 0 da Constituição Federal e se consti-
tue, com o regimen representativo, livre e clemocratico, pela união perfeita 
e indissoluvel dos Estados autonomos sob a soberania exclusiva da Nação 
Brazileira ; 

II. O Poder Executivo intervirá de motu proprio nos casos dos ns. I, 2 
e 4 do art. 6. 0 da Constituição Federal para : a ) repellir invasão estrangeira 
ou de um Estado em outro; b ) para garantir a integridade federativa contra 
qualquer tentativa de secessão ; c) para assegurar a execução das leis e sen-
tenças federaes ; . 

lli. Nos· tres alludidos casos de intervenção do Poder Executivo, este 
submetterá ao exame e approvação do Poder Legislativo as medidas que 

..r 
) 
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houver empregado, ou logo depois de sua realização, ·si estiver reunido o 
. -· Congresso, ou na·primeira reunião deste, quando a intervenção tiver sido 

levada a efl'eito no intervallo das sessões legislativas. (Constituição, art. 48, 
'n~ XV, e art. Bo..S§ !. 0 e 3.0

). • • 

,,, .' • .Art . . 2.,0 Nos casos do n. 3 do predito art. 6.0 da Constituição Federal, a 
fl).cílldade de intervir compete aos Poqeres Executivo .e L-egislativo, segundo 
~§ :Qyp_o.tpeses occorrentes .e ele accôrclo com as seguintes reg,ras : 

(; . · i.'ã ~O restabelecimento da ordem abrange tanto a ordem material como 
a constitucional ou legal ; 

!l.a Quando a perturbação da ordem envolver questão relativa á verifica-
ção da legitimidade de qualquer dos orgãos dos poderes dos Estados, como 
nos casos de duplicata de asseinbléas ou de governadores ou presidentes, a 
faculçlade de intervir compete ao Congresso Nacional, para o effeito de 
resolver qual dos ditos orgãos d0s poderes é o legitimo ; 

3.a Quando a perturbação fôr sómente de ordem material, a faculdade ne intervir compete ao Poder Executivo, á requisição de qualquer dos 
. tres orgãos dos poderes do Estado em que se der a perturbação, sendo que 
a requisição do Poder Judiciario só se considera feita quando fôr originada 
do Tribtmal Judiciarlo de mais elevada jurisdicção no Estado; 

4.a Quando, com a questão da duplicata de orgãos dos poderes, referida 
no n. 2 deste artigo, concorrerem perturbações da ordem material e houver 
requisição de algum dos poderes do Est,ado, o Poder Executivo só intervirá 
para o restabelecimento da ordem material e garantia de sua estabilidade. 
Neste caso, porém, a acção do Poder Executivo só actuará no sentido da 
requisição, emquanto o Poder Legislativo não resolver o contrario, pela · 
decisão, que é de sua privativa competencia, da questão principal da dupli-
cata. 

O SR. PEDRO .MoACYR. - Nesse artigo V. Ex. mata o projecto do 
Senado. 

O SR. ~ELLO FRANco. - Tirarei depoit> as conclusões. · 
(Continúa a leitura) : 
Paragrapho unico. Dado o facto da deposição do presidente ou governa-

dor do Estado ou da coexistencia de assembléas legislativas que se dispu-
tem a legitimidade, a requisição poderá ser feita pelo presidente ou gover-
nador deposto ou por aquelle que se achar no exercício do cargo e por 
qualquer das assembléas em conflicto. 

Art. 3. o O Poder Judiciario intervirá. para processar e julgar os crimes 
politicos que, attentando directamente contra a ordem interna do Estado e 
o 'livre exercício· dos seus poderes políticos, nos termos do art. 6. o da' Consti~ 
tuição e nos desta lei, occasionarem ou tiverem occasionado uma interven-
ção federal. (Constituição, art. 6o lettra I; lei n. 221, de 20 de novembro de 
r8g4, art. 83.) . 

Art. 4. o E' .autorizado o Poder Executivo a abrir os creditos necessarios 
para occorrer ás despezas nos casos de. applicação desta lei. · 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Su. ·PEDRO MoACYR. -· E' pena que V. Ex. não ap~·esente o prqjecto ! 

Matava o do Senado, repito. . 
O Su. MELLO FRA.t'ICO. - Vou mostrar como o .caso em questão se 

enquadra ... 
O SR. PEDRO MoACYR.- V. Ex. exige que haja perturbação da ordem 

material ; · ha perturbação da ordem materüi.l no Estado do Rio de J a-
nei.ro1 
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O Sn. MELLO FnA.t~co.- Vo:u explicar. 
Coín muito raras excepções em contrario, Sr. Presidente, os publicistas 

e commentadores de nossa Constituição declaram hoje que a falculdade de 
intervir compete aos tres poderes, ou isoladamente, ou concurrentemente, 
conforme a hypothese. 

Entre as excepções a que alludo, poderemos destacar a op·inião do illus-
tre jurí~consulto Dr. Bulhões Carvalho, que, em these apre~el?-tada a ~ebate 
:no Instituto da Ordem dos Advogados, ou no Congresso· Jund1co Amencano, 
si não me falha a memoria,· sustentou que essas questões , sobretudo de 
duplicatas do Poder Legislativo ou Executivo, deviam ser decididas pelo 
Poder Judiciario. · 

Acho que essa doutrina é absolutamente insustentavel. 
A .nossa Constituição usou da expressão" Governo Federal •>, em vez de 

dizer " Os Estados Unidos do Brasil ", á imitação da · Americana, ou '' A 
Federação » (o que aliás seria tambem um pouco amJ)iguo), como diz a 
-Constituição Suissa. -

A Constittúção Brazileira, mais de uma vez, em outros disp0sitivos, usa 
dos termos " Governo F ederal " no sentido expresso de Poder Executivo. 
Não me occorre outro de momento, mas posso citar este caso : 

" O Governo Federal fica autorizado a adquirir para a Nação a casa em 
que moneu Benjarnin Constant Botelho de Magalhães " ; neste dispositivo 
" Governo Federal " .está evidentemente empregado no sentido de Poder 
Executivo. 

iE' ·certo qu.e a nossa Constituição contém impropriedades deling·uagem; 
mas a sua interpretação combinados uns dispositivos com -outros e recor-
rendo-se ao direito comparado, que na hypothese não póde d.eixar de ser 
invocado, mostra que a referencia, ahi, no artigo ·6. 0 , é aos tres poderes da 
Republica- o E~eçutivo, o LegislaLivo e o Judiciario, ou, como diz o meu 
projecto, e para usar .da expressão technica da propria Conslittúçãó no 
art. 15 - aos tres orgãos da soberania nacional. 

Defendendo, em artigos publicados na Gazeta de Nolicias, o prejecto 
apresentado á Camara .em 21 de Setembl'O de r~gS, dizia o erudito Deputado 
Amphiloph'io : 

" A expressão - GoDerno Federal - não pôde deixar de signi-
ficar o conjuncto dos orgãos do poder publico nacional, soh pena 
de haver querido o legislador constituinte crear na especie a dieta-
dura do Executivo, commettendo a es te poder funcções legislativas 
e judiciarias no processo da intervenção, com violação desnecessaria 
e injustificavel da divisão e independencia reciproca exigidas pelo 
art. r5 e desses mesmos princípios constitucionaes que os Estados 
devem respeitar nas suas Constituições e leis ordinarias. (Consti-
tuição, ar·t. 63.) 

E que assim é, com effeito, comprova-o o art. 48. da Constituição 
que, enumerando as attribtúçôes do Executivo, nada diz ·que possa 
.autorizar de boa fé essa jurisdicção extraordinaria que deve perten-
cer-lhe, no conceito do illustre escriptor, sempre que f'ór o caso de 
uma intervenção da União em negocias peculiares aos Estados fede-
rados. · · 

A competencia não se presume, e presumil-a em um systerria de 
.governo de poderes restrictos ou limitados, qual é o nosso, cópia, 
nesta parte, dos systemas americano e argentino, fôra tisso, sim) 
incorrer em gravíssimo erro de doutrina. 

" The fundamental proposition us1U1Jlly maintained regarding 
our national goDernment, is that each of its three branches is, in its 
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actwn separate (rom and independent o fthe other two. " (vVill.oughhy, · 
The Supreme Court of the U. S., etc., pag. g6 .) 

Por amor á brevidade não quero recorrer agora á lição e prece-
dentes do direito americano; e não o farei porque, ao envez da locu-
ção - Goremo Federal - usa a Constituição dos Estados Unidos 
da expressão - Os Estados Unidos - como u_sa a da Suissa da 
expressão A Confederação . · . . _ . 

Contento -me com os textos da Constltmçao Argentma, fonte a 
mais immediata da nossa, como é sabido, e onde vejo reproduzida, 
nos seus arts. 5 e 6, essa mesma fórmula - Go()erno Pederal, para 
assegurar á União o direito de · intervir em nego cios peculiares ás 
provincias federadas. 

Vejamos, pois, como tem sido a locução entendida no paiz 
visinho pelos seus mais illustres publicistas e mais autorizados 
interpretes da sua Constituição. 

A primeira destas citações pertence de direito ao publicista Ltúz 
Varella, e isso porque, além do saber e competencia dos outros, 
recommenda-se especialmente para o caso por' estás duas circums-
tancias : 1. • foi ou e ainda presidente do Supremo Tribunal argentino; 
2.• foi o agente interventor nomeado pelo presidente J. Celman, creio 
eu, no celebre caso da intervenção na provincia de Cordoba. 

Eis as palavras deste publicista: « En los artículos 5. 0 y 6. 0 de 
la Constitucion N acionai Argentina, tantas veces invocados y tantas 
veces applicados en las multiples intervenciones que se han decre-
tado en nuestro pais después de 186o, sou las unicas ~eces que se 
empleam los terminos gobierno federal como encarnacion de la auto-
ridad suprema de la Republica. Esto importa demonstrar que en 
ellos. no ha querido liinitar-se la intervencion y la garantia de la 
autoridad nacional respecto al pueblo y á los gobiernos de estado, 
solo á las ramas políticas de la autoridad nacional (isto é aos pode-
res Executivo e Legislativo), sino a todas ellas, incluyendo, portanto, 
la intervencion del poder judicial, que es el que más frequentemente 
interviene en las provincias, por razon de las funciones que estan 
encomendadas. " (Est. sobre la Const. Nacional, p. 229, edição 
de 1895) . 

O nota vel publicista Estrada diz por sua vez: " .. . não é estranho 
que todas as formalidades que a Constituição Argentina confere, em 
relação á materia, ao governo federal, genericamente considerado, 
isto é, no conjllncto dos poderes pllblicos qlle o constituem, etc., etc. 
(Direito Federal, pag. 175, trad. do Dr. R. Octavio, ed. de 1897). E 
Julian Barraquero: - " Aceptamos sin reticencias la opinion de los 
que creen que ai Congresso debe corresponder el ejercicio de esta 
delicada facultad ele. ", depois de haver dito isto : " El general 
Mitre sostenia en el senado que la facultad para intervir, dada por 
la Constitucion ai pode1· federal, no era pri()ati()et de ninguno de los 
poderes aisladamente, pero que era pri()ati()o del congresso dictar la 
ley com arreglo a la Cllal se ha de ejercer "· (Esp . y Prat .. de la Const. 
Argent. edit. de 188g, pags. 198 e 200). 

E finalmente, Florentino Gonzalez (professor da Universidade 
de' Buenos Aires): 

"Nada tengo que decír contra la competencia del ejecutivo para 
levar a efecto por si Ia ·parte de esta rusposicion que ordena se 
proteja á los Estados contra invasion ... _Pero no sucede lo mismo en 
los otros dos casos; a saber: cu ando se cambia la forma de gohierno 
republicano, ó los que ejercen el poder son depuestos por la sedicion, 
ó amenazados por ella .. . Pero, es el ejecllti()O a quien debe tocar r e-

t' 
' 
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solver si el gobierno que se establesca en una província o Estado es de· 
la forma republicana requerida? No, en mi concepto. El poder de 
calificar la naturaleza del gobierno que constituya una secciou de la 
nacion no es de ningu11 modo ejecutivo y que adernas, seria mui 
peligroso ponerlo en manos de ese departamento dei gobierno etc.» 
Lecciones de Derecho Const., edic. de 1879, pags. 3o6 e 3o8.) » 

·E' sabido que o projecto do Deputado Amphilophio attribuia ao Poder· 
Legislativo a faculdade de decretar a intervenção nos casos de duplicata ou 
co-existencia de assembléas legislativas que se disputassem a legitimidade, 
-entendendo o illustre constitucionalista (a meu ver erradamente) que taes 
casos se enqL1adravam no n . 2 do art 6. 0 - intervenção para manter a forma 
republicana federativa. 

ldentica é a• opinião do notavel jurisconsulto - conselheiro Barradas -
que se manifestou contral'io a um projeclo do Sr. Milton, no qual se attribuia 
ao Poder Judiciario a faculdade de intervir e resolver as questões de dupli-
cata de governos e assembléas nos Estados. Disse, em parecer, o dito juris-
consulto: · 

" Que a ·solução do conflicto não pertence ao Poder Judicial, 
parece evidentemente resultar dos arts . 53 e seguintes da Constitui-
ção, que em nenhum dos casos de competencia da justiça federal 
incluiu o de que trata o projecto ; e, si recorrermos, como fontes 
subsidiarias, ás Constituições norte americana e argentina, veremos 
que esta materia nunca foi objecto de attribuição judicial. 

Nos Estados Unidos mais ele um conflicto deste genero tem sur-
gido ; sempre a Supreme Court declinou da competencia de clecidil-
os, declarando expressamente, como no caso de Rhodes-Island, em 
1842, e no da Louisiania, em 1873, que era um ass1unpto puramente 
político, da alçada do Congresso Nacional. 

Vejam-se a respeito as obras de Hare, Arnerican Constitucional 
Law - Tom . 1.•, pag. 126, de Story- Commental'ies on the Consti-
tution, tomo 2. 0 ~§ 1.813 e 1.814, not. A da edição de Bigelow, e de 
Calvo- Decis . Constitucionales, n. 2.341 e seguintes. 

Na Republica Argentina, onde tem sido frequente a intervenção 
federal nas províncias, tambem é corrente a doutrina de que esta 
materia não pertence ao Poder Judiciario. 

Consulte-se a obra de Barraquero - Espírito y Pratica de la 
Constitucion, pag. 198, onde se acha consagrada a opinião do general 
Bartholomeu Mitre no mesmo sentido. 

Cingindo-nos, porém, aos termos da nossa Constituição, pode-
mos sem duvida concluir que só ao Congresso compete a solução 
dos alludidos conflictos, porquanto, não se achando esta attribuição 
conferida ao Poder Jueliciario, nos arts. 53 e seguintes, nem ao Exe-
cutivo no art. 48, por um corollario natural e logico eleve pertencer 
ao Congresso, uni co que resta dos tres orgãos da soberania nacional, 
e que tem além .disso a ampla attribuição de decretar as leis neces-
sarias para o exercício elos poderes da União e as orgru:úcas 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 (arts. 34 e 35 da Constituição). 
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Por esse processo de eliminaÇão ou exclusão chega-se, pois, á 
conclusão de que o caso de que se trata de prover pertence, por 
sua índole eminentemente política; á alta fuucção do Congressu 

. Nacional. . 
Ao Poder Judiciario é que . absolutamep.te repugna qualquer 

·intervenção nesta ma teria. 
Desde os primeiros dias do funccionamento da justiça federal nos 

Estados Unidos, os seus tribunaes, como diz Bryce, persistem no 
firme proposito de nunca intervir nas ques tões políticas, que natu-
ralmente pertencem aos outros departamentos do Governo, cujas 
decisões em taes casos são obrigatorias para os tribunaes e, no que 
diz respeito ao assumpto especial de que nos occupamos, é conhe-
cida a decisão da Supreme Court, quando pelo or!l'ão de seu presi-
dente, o chiefjustice, Taney, disse que a solução do caso era da al-
çada do Congresso (yet the rigth to decide is placed here and note 
in the courts. It risted with Congress to determine upon the means 
proper to be adopted to sulfil this garanty)'. 

Além disso, as formas lentas da justiça, o processo juàicial de 
natureza morosa, ainda •quando seus termos sejam ou possam ser . 
abreviados, são certamente incompatíveis com a urgencia de uma 
soluçfw prompta e efficaz, que ponha a salvo a propria federação 
dos perigos que um conflicto daquella ordem póde trazer. 

Tudo, portanto, aconselha que o Congresso não abdique de uma 
attribuição tão importante como é esta, e que sómente elle póde 
exercer em toda a latitude, porque nesse momento falia .e procede 
em nome de toda a Nação. 

O caso é, pois, de uma intervenção federal no Estado, onde a 
dualidade do governo ou legislatura, si não aboliu totalmente,. cor- . 
rompeu e adulterou a fórma republicana de governo, que é dever 
da União garantir, ainda que não seja solicitada, porque em tal emer-
gencia não se trata só do interesse do Estado, mas do seu proprio 
interesse, de propria conservação (art. 6. 0 n. 2 combiRado com o 
art. 63 in-fine da Constituição). · 

Entre nós ainda não foi, como tanto convinha, regulamentado 
o art. 6.• da Constituição, como o fez a União Americana, após a 
guerra civil, por meio das leis chamadas de reconstrucção; mas em 
falta de uma lei geral não está o Congresso inhibido de legislar 
para cada caso concreto,. estabelecendo a intervenção no Estado, 
o modo de leval-a a effeito e os limites dos poderes do interv~ntor, 
cabendo ao executivo a rigorosa obrigação de, finda a intervenção, 
prestar contas de seus actos ao Congresso, a quem cabe a ultima 
palavra. 

Só então soará a hora do Poder Judicial intervir para punir os 
culpados, que hajam resistido á intervenção, ou desobedecido á de-
cisão proferida pelo encarregado de levai-a ao Estado. 

Tal é o meu humilde parecer. 
Rio, 7 de novembro de 1904 - Joaquim da Costa Barradas. " 

Eu poderia, Sr. :Presidente, citar, ler neste recinto notaveis discursos• 
no sentido de provar que ao Poder Legislativo compete a faculdade de inter-
vir, nos casos de duplicata de orgãos dos govern0s dos Estados. Entre estes 
discursos destacam-se, por sua eloquencia e· irrespondivel argumentação, os 
·dos Srs. Cincinato .Braga, Adolpho Gordo, Paulino de Souza, dos quaes 
apenas discordo na interpretação que todos dão ao sentido da phrase : 
" manter a fórma republicana federativa ", sendo que, ao contrario de suas 
EEx., penso tambem que a funcção do Poder Legislativo, em taes casos, é 
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méramente declaratoria da legití.m.idade de um dos poderes em duplicata no 
Estado. . 

A intervenção para assegurar a execução dessa lei cleclaratoria pertence 
ao Poder Executivo, nos termos do n. 4 do art. 6° ou, concurrentemente, ao 
Executivo e ao Judiciario , visto que a este compete processar e julgar os 
crimes políticos, que resultarem da resistencia porventura opposta á execu-
ção da lei declaratoria acima ref"erida 

O general Mitre, fallando no Congresso Argentino sobre a intervenção 
nas províncias, ci~ou o caso americano do Estado de Rhodes-Island, descre-
vendo-o nos segumtes termos: 

" Rhodes-Island não tinha decretado para si uma constituição na 
época da iudependencia, como o tinham feito os demais .Estados da 
União ; regia-se ainda, em meiados do seculo, pela carta. que lhe 
concedeu Carlos li na época colonial, modificando-a sómente em 
algumas clausulas, para adaptai-a ás exigencias da emancipação, 
sem que, porém, se dissesse em parte alguma della como se devia 
proceder á modificação das attribuições respectivas dos diversos 
poderes. . 

De conformidade com a carta, o suffragio era limitado aos free 
hoder, aos livres possuidores de terras, cujo numero, com o decurso 
dos annos, chegou a ser exíguo, de maneira que o exercício dos 
direitos políticos era prohibido á massa geral dos cidadãos. 

Em 1842 uma grande maioria do povo, que protestava contra a 
manutenção de uma carta repugnante aos progressos da civiliza-
ção, reuniu uma convenção sem a menor annuencia dos poderes 
constituídos do Estado. 

Em presença das autoridades publicas, a Convenção approvou 
o projecto constitucional, que foi, em seguida, submettido á consi-
deração do povo. 

Nem o governo geral, nem o governo de Rhodes-Island oppuzeram 
o menor obstaculo a que o acto se realizasse. 

Jurada, segundo a manifestação da Convenção, a Constituição 
projectada, convocou-se o povo a eleições. 

As eleições se realizaram; nomeou -se o governador, designa-
ram-se deputados e senadores e foram providos, theoricamente ao 
menos, os cargos da magistratura; - e, sem embargo, a mesma 
indi!Terença manifestavam o governo central e as autoridades locaes. 

Só quando o governador eleito pretendeu assumir o cargo de 
governo, pela razão ou pela força, e desalojar delle o governador, 
que exercia as suas funcções, em virtude das disposições da carta . 
de Carlos li, se dictaram medidas extremas. 

O governador da carta decretou a lei marcial, e, como conse-
quencia, invadido um domicilio, foram occasionados damuos de 
maior ou menor importancia, a um cidadão. Este reclamou a indem-
nização contt·a o executor da ordem do governador, sustentando que 
ella não devia ter sido cumprida, porque não se tratava de um 
g-overno republicano, genuinamente popular. Ot·igina-se assim o caso 
d e Luther versus Borden, que foi julgado pela côrte do districto, pre-
sidida pelo juiz Story, declarando-se que os tribunaes não podiam 
decidir se a fórma republicana havia sido ou não viciada; que essa 
era uma faculdade eminentemente política; que as auctoridades 
~e!aes da União haviam acceitado o governador da carta, e que os 
JUizes estavam obrigados a essa acceitação. -

Esta sentença foi confirmada pela Suprema Côl'te Federal e .-oto 
de Taney, que veiu servir de jurisprudencia na ma teria.'' 
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A Commissão de Justiç.a desta Camara, em parecer sobre o caso do 
Amazonas, ocorrido em 18g8, affirmou, entre outros princípios, os seguintes : 

1. 0 ) que a alteração arbitraria da representação, ou dos representantes 
dos orgãos publicas, que constituem o Governo, sub'!:erte htilludiYelmente o 
systema político constitucional, que já então não seda mais a fórma repu-
blicana federativa, tal como foi instituída pelas constituições do Estado e da 
União; 

2. 0 ) que a Faculdade de intervir é attribuida aos poderes legislativo e 
executivo, mas que a natureza do poder judiciario exclue a concurrencia 
desse orgão do Governo Federal nessa funcção constitucional; 

3. 0 ) que as medidas concernentes ao fim da intervenção não devem ser 
prestabelecidas pelo Congresso, mas deixadas ao prudente arbítrio do poder 
executivo, sob pena de embaraçar, sin.ão frustrar completamente os bene-
ficios desse remedio constitucional. 

Considero perigoso acceitar-se em absoluto este ultimo principio. Quanto 
ao antecedente, em que se exclue o poder judiciario da faculdade de intervir, 
penso que é mais consentaneo com o espírito da constituição federal o prin-
cipio adaptado no meu projecto, que ha pouco li. · 

A intervençãO" do poder judiciario não pode se:J; contestada, o que se lhe 
nega é a faculdade de proceder ex-ofjicio, bem como a de immiscuir-se em 
questões de natureza essencialmante política, pois taes questões escapam 
á sua esphera de acção e devem ser decididas discricionariamente pelos 
orgãos politicos do governo da Nação. Essa orientação foi a que se seguiu 
nos Estados Unidos em 1791 ; na Pensylvania, em 1828; na Carolina do Sul, 
em 1842; em H.hodes-Island, em 1848 e, em 1874, na Luisiania. 

" Por seu caracter, diz Montes de Oca, o Poder Judicial é estranho á 
toda intervenção política; dar-lhe faculdade para immiscuir-se nella é fazel-o 
sahir da esphera em que actua, desquicial-o em sua essencia, despresti-
giai-o ante a opinião! " 

A pratica usual das instituições norte-americanas, nas quaes, como ba 
pouco disse o meu honrado collega pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Pedro 
:vloacyr, o Supremo Tribunal representa a cupula da organisação política, o 
que tem ensinado, como demonstra o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti, em seu 
livro - Regimen Federativo - é que, mesmo na decretação em especie da 
inconstitucionalidade de um acto do Executivo ou de uma lei do Congresso, 
o Poder Judiciario deve proceder com a maior precaução, com a maior 
reflexão e madureza, porque, antes de tudo, sendo os poderes independentes, 
mas harmonicos entre si, devem fazer-se justiça reciproca e o Poder Judi-
ciario deve ter, prima lacie, os actos emanados de um poder, que lhe é 
igual em soberania, o Poder Legislativo, como productos de uma necessi-
dade nacional , reconhecida por força de uma lei; deve acreditar na integri-
dade dos orgãos componentes do Poder Legislatj.vo do Paiz, de maneira a 
considerar, a priori, os actos delle emanados, como sendo tão patriotica-
mente impulsionados, quanto as decisões e arestos do mais alto Tribunal da 
União. 

Por consequencia, só quando a inconstitucionalidade de uma lei fôr 
manifesta, fôr flagrante, só quando, sem duvida, a lei fôr visceralmente nulla, 
é que o interprete, o Poder Jucliciario mesmo em especie, deve declarar esta 
inconstitucionalidade. 

Esta, Sr. Presidente, é ajurisprudencia dos tribunaes americanos e nella, 
de certo, nos devemos inspirar para evitar muitos e I'nuitos males á Repu-
hlíca, apontados eloquentemente por esse distinctissimo publicista a que m e 
referi, ex-membro do Poder Legislativo e hoje membro do mais alto tribunal 
da -União, o Sr. Dr. Amaro Cavalcanti. 

A justiça, disse-o o conselheiro Ruy Barbosa, não póde transformar-se 
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em uma instancia de cancellamento para as deliberações do Congresso, ou 
do Executivo. " Seria a absorção de todos os poderes no jucliciario, ou o 
conflicto organir.ado entre os tres. " (AcLos lnconstitucionaes, pags. 9? e I3o.) 

" Toda presumpção, disse-o Amos S. Hershey, citado por Amaro Caval-
canti, é sempre em favor da lei; a sua inconstitucionalidade eleve ser clara 
e induhitavel, para que o juiz se considere competente para declara~ a l<;>i 
ou parte della invalida. " 

" A Suprema Côrte, diz Bryce, tem recusado constantemente intervir em 
questões puramente politicas. Sempre que se dá discrição ao Presidente, ou 
se trate de qualquer dever executivo imposto ao mesmo, a Côrte considera a 
maneira pela qual elle exerce sua discrição e desempenha o seu dever,-
como estando fora da competencia della. E sempre que a Constituição tem 
conferido certo poder de legislar ao Congresso, a Côrte declina de si inquerir 
se o uso desse poder, feito pelo Congresso, ao adoptar lei particular, foi 
necessario, ou desejavel, ou se o dito poder foi ou não exercitado de maneira 
prudente, porque ella entende que taes materias são ela exclusiva compe-
tencia elo Congresso: " 

Story tambem affirma : " Em medidas, exclusivamente de caracter poli-
lico, legislativas ou executivas, é manifesto que, pertencendo a autoridade 
suprema das mesmas aos ditos departamentos, - ellas não podem ser reexa-
minadas por outro poder. " 

Com taes restricções quanto á funcção do Poder Judiciario, penso que 
a elle tambem compete intervir, de accôrdo com o art. 6. 0 ela Constituição 
Federal, e por isso reproduzi em meu projecto, quasi litteralmente, o artigo 
semelhante do projecto apresentado a esta Camara, em 18g8, pelo saudoso 
Deputado Amphilophio. 

Em polemica na imprensa, com um critico anonymo do dito projecto, 
escreveu sobre o mencionado artigo do mesmo as seguintes palavras o 
Sr. Amphilophio : 

" A lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, assim dispõe, no seu 
art. 83 : -A jurisdicção privativa da justiça federal, em relação aos 
crimes políticos, não comprehencle os praticado~ contra as autori-
dades dos Estados ou contra a ordem e segurança interior ele alguns 
clelles, por nacionaes ou estrang·eiros nelles domiciliados, salvos nos 
casos elos crimes que forem causa ou consequencia de perturbação 
que, nos termos do art. 6. 0 da Constituição occasionarem uma inter-
venção armada federal. " 

E eis ahi o § 3. 0 do art. !. 0 do meu projecto, eliminada do texto 
transcripto a palavra armada ...,.., que está nelle qualificando todas 
as intervenções do g·overno federal e que entendi não reproduzir no 
projecto, pela simples razão de que a propria intervenção decretada 
na intenção de ser levada pelas armas poderá vir a realizar-se por 
meios pacíficos, casos em çtue poderia a expressão suscitar duvidas 
sobre a intelligencia e apphcações da lei. 

Nada repugna, entretanto, admittir em principio que o crime 
politico possa provocar uma intervenção de caracter pacifico, e todos 
comprehendem que esta deve ser preferida, sempre que fôr poss ível 
o seu emprego , 

,, Na Repuhlica Argentina, diz o eminente publicista Estrada, a 
acção n~tional pode ser pacifica e pode ser armada ; em todos os 
casos, porém, é coercitiva, porque a Constituição não ordena ao 
Governo de proteger, mas autorir.a a intervir. , (Dir. Fed., tradc. do 
Dr. R. Octavio, n. I?Lf·) 

A lei n. 221 reproduziu, por sua vez, nesta parte do seu texto, 
principio já muito conhecido entre nós ela Constituição da Suissa, 
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razão porque me não parece sem utilidade por acaso mostrar até 
onde se tem ' julgado .necessaria, .naquelle_ paiz,. essa prorogaÇão de 
jurisdicção judiciaria federal, com fundamento unico· entre nós no 
facto de uma intervenção política já iniciada e como termo ou me-
dida complementar do seu processo. 

São do proprio Tribunal Federal daquella ·Republica os con-
ceitos que passo a transcrever, extrahidos de um relator' o do armo 
de 1881 : - " Aux ·termes de l'art. n2, etc ... la compétence de la 
Coufédération en matiere pénale est limitée aux crimes et délits poli-
tiques qui ont m1 rapport d'effet à cause avec les troubles par les-
quels une intervention fédérale armée a été occasionnée. Toute 
révision du Co de Pénal Fédéral, etc ... deçra, en toas cas, respecter 
cette limite posée par la Constitution. " (De Salis - Le Dr. Féd. 
Sulsse, trad. de E. Borel, vol. 2. 0 , pag. 85.) 

Feitas estas ligeiras referendas ás origens desta parte do pro-
- jecto, seja-me licito dirigir es ta pergunta, não só ao illustre escriptor, 
mas a quantos tenham duvidas sobre a constitucionalidade do pre-
ceito da lei n. 221, reproduzido no projecto. Tinha eu, porventura, o 
direito de omittir no projecto essa ·parte da lei em questão, quando 
mesmo duvidasse da sua pureza constitucional, eu- legislador, eu 
- parte do poder creador dessa lei? 

Absolutamente não ; e isso, 
I. 0 , porque aquella lei é, no ponto de que me estou occup~ndo, 

um acto de interpretação legislativa do art. 6o, letra i da Consti-
tuição, e por isso mesmo, emquanto não fôr revogada por outra 
lei ou declarada inconstitucional por decisão irrevogavel do judi-
ciarlo federal, deve ser para toda a gente, e sobretudo para o poder 
de que emanara, a expressão genuína e fiel do preceito constitu-
cional interpretado ; -

2. o, porque subsistente em pleu'o vigor aquella lei, a lei que 
viesse a sahir cio projecto seria evidentemente um acto incompleto 
si, tendo por fim, como tem, regulamentar uma disposição da Cons-
tituição, deixasse de comprehender na sua regulamentação uma 
medida legal attinente ao assumpto e de tão vital interesse para 
este; 

3. 0 , porque finalmente, ter por inconstitucional a disposição allu-
dida e por este motivo deixar de consolidai-a no projecto, - fôra 
talvez entregar os crimes políticos - causa ou consequencia de inter-
~·enção - aos juizes e trilnmaes locaes, que não off'erecem na especie 
as condições de iudependencia e imparcialidade· com que se jus-
tifica a preferencia da lei pelos orgãos da justiça federal. 

Esta faculdade de verificar a constitucionalidade -das leis ordi-
narias é tudo que de màis delicado se póde conceber em qualquer 
systema de governo, mormente quando levado tão longe, como se 
vê entre nós, o principio da separação dos poderes e sua indepen-
dencia reciproca ; e si, realizando um dos maiores pros-ressos da 
sciencia política em nossos dias, o direito publico ame!'lcano veiu 
conceder ao Poder Judiciario uma tal attribuição, timidamente en-
saiada no direito colonial, sabemos todos com quanta prudencia e 
sabedoria e circumspecção tem sido esta importante funcção exer-
cida pela Côrte Suprema daquelle paiz, desde os primeiros tempos 
de sua gloriosa existencia, quando dirigida ainda pelo seu eminente 
presidente, o inolvidavel J. Marchall. 

Os arestos desse Tribunal a respeito não podem e não devem 
ser jamais esquecidos por nós, e é por isso que vou pedir ao seu 
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luminoso conjuncto as poucas regras que passo a traduzir, dignas 
sem du.vi:cla da nossa nieditação no tocante a esta parte elo projecto . 

. '' E' um dever de acatamento á auctoridade, integridade e pãtrio-
tismo dp poder que elaborou a lei, presumir sua validade quando a 
violação ela Constituição não fôr manifesta - beyond all reasonable 
doubt. " 

,, Na duvida a solução eleve ser pela validade da lei- the reso-
lution must support the law. " 

'' Si. uma lei póde ser válida ou não segundo as circumstancia:s, 
somos obrigados a presumir · aquellas circumstancias que militam 
pela validade - roou.ld be bound to p1,esume tha.t such circllmstances 
existed as would render it valid. (Willoughly - The Supreme Court 
o f the United States, ediç. de r8go, p. 38, Cooley - Princip, o f Const. 
Law, ediç. de r8gr, p. r5g, r6o. ) 

Ninguem ignora que leis inquinadas do v1c10 de iÍl.constitucio-
nalidade, na opinião dos competentes nos Estados Unidos, teem, 
não obstante, produzido alli pacificamente todos os seus efl"eitos 
sociaes e jm·idicos, por falta elo pronunciamento judiciario reconhe-
cendo-lhes tal defeito ; e aquella, conhecida pela denominação - The 
Jl1issouri Compromise Act -, cuja declaração de invalidade pela 
Côrte Suprema precipitou a tremenda explosão da maior guerra 
civil de nossos dias, aquella, teve de execução pacifica os 35 annos 
que decorreram ele sua promulgação até. a decisão do famoso -
Dred- Scott case. " 

Si é certo que a Constituição Federal declara, aliás sanccionando a 
vell1a divisão tripartita de Montesquieu, que tres são os orO'ãos da sobe-
rania; si é certo ~1 ue ella declflra que os poderes são independentes entre si , 
ella propria cl.eclara nesse mesmo dispositivo que essa indepenclencia não 
deve se~ absoluta, porque não exclúe a harmonia entre os ditos poderes. 

Todas ou quasi todas as soluções politicas exorbitariam da Consti-
tuição ; todas ellas redundariam em uma situação de facto revolucionaria s1 
os· poderes independentes não g·uardassem entre si a harmonia que a Cons-
tituição recommenda, impulsionando-se todos pelo mesmo movei : o bem 
estar da communhão, a salvaguarda e o imperio dos direitos do cidadão. 
Para conseguir ta:l resultado, devem elles agir harmo_nicamente, de !llaneira 
que todas as solucções se produzam sem que exorbitem do texto da lei, 
mas, ao contrario, possam ser proferidas dentro do terreno pacifico do 
direito e dos aresto·s. 

Em relação a àlguns dos casos de intervenção, previstos em nossa Cons-
tituição, como por exemplo, os para repellir a invasão estrangeira, ou de um 
Estado. em outro Estado e para assegurar a execução de sentenças e ordens 
federaes, o debate não tem sido tão porfiado e o accordo de opiniões é quasi 
completo. 

Hoje não ha nestas duas clausulas constitucionaes mais difficuldade de 
comprehensão; entretanto, em relação á clausula do n. 2 e á do n. 3, este 
debate tem sido· vivaz e duradouro. Quanto á clausula n. 2, nós rem~vemos 
a difficuldade com o projecto de lei organica, cujos princípios fundamentaes 
estão no esboço que formulei e li á Camara. 

Em relação á clausula n. 3 do art. 6. 0 , precisamos fazer algumas consi-
deFações. 

A Constiliuição diz : u' O Governo Federal poderá intervir nos negocias 
peculiares aos Estados : n. 3) - para restabelecer a ordem e a tranquilli-
dade, á requisição dos respectivos Governos. » 

Agora, um parenthesis : De-vo dizer ao meu illustre collega, o Sr.. Fedr0 

.. 
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Moacyr, e ao não menos illustre Sr. Jrineu Machado, que, no brilhante voto 
vencido apresentado por SS. Exs. ao parecer da maioria da Commissão 
sobre o projecto do Senado, ambos declaram que esse dispositivo diz : " A' 
requis ição dos respectivos governadores. , E' um equivoco, porque a Cons -
tituição não diz - governadores - mas sim - governos. Com efl'eito, si 
fossemos pôr a requisição exclusivamente nas attrilmições privativas do 
.governador - toda vez que este quizesse attentar contra a existencia dos 
outros poderes do Estado, poderia fazel-o sem receio da intervenção federal, 
visto que esta só . poderia ser requisitada por elle e é claro que elle não a 
requisitaria, uma vez que fosse elle proprio o autor da violencia, ou da sub-
versão da ordem legal. . 

O Sn. PEDRO MoACYR.- V. Ex., ao que me parece, interpreta Governo 
-como conjuncto dos poderes. 

O Sn. MELLO FnANco. - Perfeitamente. Qualquer dos poderes, aquelle 
que estiver ameaçado de violencia por parte de um dos outros ou de ambos, 
-está no direito de requisitar a intervenção do Governo Federal e essa requi-
sição póde ser pedida, não só no caso de desordem material das ruas, como 
tambem no de desordem constitucional. 

O Sn. PEDRO MoACYR. - Começamos a discordar dahi. V. Ex. me per-
mitta ... A Constituição teve o cuidado de estabelecer que no caso do § 3. o se 
Jaria a requisiçào do respectivo governo ao Federal. Si a Constituição 
qnizesse ampliar essa requisição a outras hypotheses do art. 6. o tel-o-hia 
feito . Quer dizer que em um caso ella se dá e.ocjure proprio. 

O Sn. MELLO FRANco. - Estou de accordo com V. Ex. Nem do meu 
prejecto se póde tirar outra solução ou diiTerente conclusão. 

Penso, como o honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul que a requi-
sição só póde e deve ser requerida no caso do n. 3: nos outros casos o 
Governo Federal intervem ex motu proprio. - -
· O Sn. PEDno MoAcYn. - Está na Constituição. 

O Sn. MELLO FRANCO . -Está na Constituição, pois, desde· que ella se 
refere a requisição em um dos numeros. do art. 6.0 , sem alludir a requisição 
nos outros numeros do dito artigo, devemos applicar a regra de herme-
neutica '' inclusio unius, exclusio alterius . , 

Mas, Sr. Presidente, aquillo em que eu quero me pôr de accordo com o 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul é o seguinte : Nem sempre, 
Sr. Presidente, a peior das desordens é a que se manil'esta nas arruaças, 
nos motins da praça publica, nos conllictos populares, nas perturbações, 
eri1fim, da ordem material, as quaes são, as mais das vezes, reprimidas e 
sufl'ocadas pela policia, sem maiores dil'ficuldades e perigos. 

A peior fórma de perturbação é a da ordem constitucional, ou legal, a 
viciação e subversão da ordem jurídica, a qual nem sempre é acompanhada 
de desordens materiaes. Essa fórma é a que póde, como disse um dos 
oradores, que me precederam na tribuna, sob apparencia de um governo 
representativo e democratico, occultar a tyrannià mais sombria, mais 
requintada e feroz. 

Um dos oradores que mais teem illuminado a discussão sobre o art. 6. 0 

da Con_stituição, o Sr. Cincinato Braga, ou o Sr. Adolpho Gordo, recordou a 
org·anização política do Paraguay, no regimen- de Francia, em que se 
disfarçava sob a denominação de Republica, uma verdadeira monarchia 
theocratica, a peior fórma, a l'órma mais sombria de todos . os despotismos. 

O proprio Clémen~eau dizia, ainda hontem, na sua conferencia, sobre as 
origens da democracia, que não ha nesta palavra virtudes mirificas e que a 
simples denominação de democratico a um reg-imen politico não o faz, por 
isto só, transformar-se em um regimen livre . 

' ,; 
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O Sn. PEDRD MoACYR. - Essa conferencia está cheia de inexactidões, 
devido a falsas informações de alguns políticos brazileiros, como amanhã 
na hora de expediente eu terei occasião de mostrar. 

O SR. MELLO FRANCO.- Mas Clémenceau demonstrou, e V. Ex. está de 
accordo com elle, que a democracia não é uma palavra magica, que tenha 
a virtude mirifica de fazer republicanos governos e instituições em que o 
bom senso dos dirigentes, orientação dos povos e o patriotismo dos corpos 
políticos não fazem a verdadeira applicação dos princípios á pratica do 
governo e administração do Estado. · . 

Si, portanto, a peior das formas de desordem é a desordem constitu-
cional, si a ·maio~ p_e~turb:;tção da ordem é a perturbação da. ordeJ?l legal, 
quando a Constltmçao diz que o Governo Federal deve mtervn·, para 
manter ,a ordem e a t~:anquillidade, nos Estad?s,. não se re~ere, exclusiv~
mente, a ordem mater1al das ruas, refere-se, prmc1palmente, a or.dem consti-
tucional e legal. Nesses casos, o Governo Federal deve intervir, á requisição, 
de algum dos orgãos do governo do Estado. 

Mas, o meu projecto, muito menos intervencionista do que os que teem 
sido apresentados neste recinto, pois que elle não admitte a intervenção de 
motu proprio, sobre a capa do n. 2 do art. 6. 0 da Constituição, para o goso 
e e~v;,ercicio das instituições locaes dos Estados-membros, meu projecto só 
faculta essa intervenção, para restabelecer a ordem jurídica p erturbada em 
algum Estado, quando algum dos tres poderes do Estado a requisite . Ora, 
si ha requisição, póde-se conceder, sem perigo, a intervenção. A intervenção 
perigosa é a de motu proprio. Esta é a que determinou a reforma da Consti-
tuição de· r853, na Argentina, depois de serios acQntecimentos na província 
de La Rioja e San Juan, em que houve desordens sangrentas, e a catastrophe 
de Pocito, na qual morreu o Dr. Alberastein, o que fez com que o deputado 
Laspiur viesse interpellar o Governo a respeito desses factos, propondo a 
modificação da Constituição e não permittindo a intervenção sinão á requi-
sição de alguma das autoridades constituídas, isto é, dos orgãos dos poderes 
do Estado . 

E' de notar-se que, actualmente, não obstante ser a Constituição 
Argentina muito mais intervencionista do que a nossa, visto que ella 
admitte a intervenção para garantir o goso e exercicio' das instituições 
locaes, - lá mesmo, como observa Montes de Oca, " tem havido um 
consenso tacito em não se decretar intervenção motu proprio, sinão quando 
a ordem tenha sido alterada por meios revolucionarias ; - o apoio do 
Governo Federal não tem sido dado ás províncias para sustentar os direitos 
populares, ainda quando seja claro e patente que tenham sido ameaçados; 
- tem sido julgado necessario que estale um movimento revolucionario e 
subversivo contra as autoridades constituídas para então se discutir se a 
intervenção procede, ou não ". 

O proprio Oca sustenta que essa pratica é contraria ao espírito da 
Constituição Argentina, e elle tem razão, visto que a dita constituição, ao 
contrario da nossa, autoriza a intervenção de motu proprio para o restabe-
lecimento da fórma republicana interna das províncias, quando essa fórma 
estiver viciada, ou corrompida na pratica. Tendo-se em vista o texto da 
Constituição Argentina, é verdadeira a observação de Oca, quando diz .: 
" De accôrdo com os princípios da sã philosophia, é um erro pensar que só 
o sangue derramado nos combates demonstra que se viciou a fórma repu-
blicana de governo. " · 

E com isto elle mostra tambem que nem sempre a ordem material 
importa a existencia da ordem jurídica ; a paz material pó de ser a paz de ... 
Varsovia. . 

Logo, meu projecto, por um lado, não tem os perigos de todos os outros, 
que em grande numero, teem sido ofl'erecidos á Camara. 

VOL. V t5 
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Por outro lado, o meu projecto offerece solução para o caso do Estado 
do Rio de Janeiro, como agora vou demonstrar ao honrado collega, Sr. Pedro 
Moacyr. 

Que faz o projecto do Senado ? Reconhece uma das assembléas. 
Vamos estudar esta questão sine ira ac studio; vamos encarar o ponto 

mais alto, a these constitucional, e verificar se na solução desta these se 
enquadra o caso do Estado do Rio de Janeiro, isto é, si o Congresso Feder al 
pôde tomar conhecimento da questão trazida ao seu exame por mensagem 
do Sr. Presidente da Republica. Em seguida, estudaremos a questão flumi-
nense em sua concretização. 

Quanto á primeira questão, é fóra de duvida que o assumpto deve ser 
resolvido pelo Congresso Nacional, e só por elle. Assim o entendi no projecto 
que tive a honra de ler á Camara. 

Voto pelo projecto do Senado nessa r.• parte, porque entendo que é da 
privativa competencia do Congresso Nacional resolver sobre as duplicatas 
que se dérem nos Estados, havendo requisição em devida fôrma. 

O SR. ANNIBAL CARVALHO. - V. Ex disse que nos casos concretos o 
Congresso não poderia votar, porque seria estabelecer um precedente 
funesto para a Federação. V. Ex. se declarou partidario da lei organica ... 

O SR. MELLO FRANco. - Penso que é um erro, digo-o sinceramente, 
não ter o Poder Legislativo querido ainda se occupar deste assumpto. 

E' um erro, uma omissão no cumprimento dos seus deveres constitu-
cionaes. 

O SR. PEDRO MoACYR.- Não apoiado. 
O SR. MELLO FRANco.- Mas o Poder Legislativo, por ainda não haver 

a lei organica, não ha de cruzar os braços deante dos .casos concretos que 
surgirem. · 

O SR. CosTA PINTO.- V. Ex. repudia a opinião de Leovigildo Filgueiras. 
Elle não admittia a intervenção do Governo em negocios peculiares dos 
Estados sinão no caso especial de desvio da fôrma republicana, no sentido 
restrictivo. 

O SR. MELLO FRANCO. - O Sr. Leovig'ildo Filgueiras entendia que a 
subversão das instituições locaes dos Estactos não importa na violação da 
fórma republicana federativa... · 

O SR. CosTA PrNTo.- V. Ex . disse que adoptava essa opinião. 
O SR. MELLo FRANCO. - Adopto. 
O SR. CosTA PINTO. -Não insisto mais. 
O SR. MELLO FRANco.- Ou não estou me fazéndo claro ou os nobres 

Deputados não me querem comprehender. 
O SR. MANOEL FuLmiNcw. -Não esperam a demonstração ... 
O SR. MELLO FRANco. - Estou fazendo uma obra honesta, digna, 

mostrando que este caso se enquadra na fórmula do meu antigo projecto, 
qualquer que seja a solução que se queira dar ao caso concreto. VV. EEx. 
votando contra o projecto do Senado, estão no,s termos do · meu projecto; 
se eu votar a favor do projecto do Senado, estarei nos termos do meu 
projecto. 

O SR. LINDOLPHO CAMARA.- Não é possível, são cousas antagonicas. 
O SR. MELLO FRANCO.- Peço ao nobre Deputado que me attenda. 

. Entendo, ao contrario do nobre Deputado, que o caso de duplicata de 
assemhléas, como o de duplicata de governos ; não deve ficar sem solução, 
mas deve, ao contrario, ser décidido; entendo mais que não deve ser 
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decidido pelo Poder Executivo, nem pelo Poder Judiciario, mas sim pelo 
Poder Legislativo, unicamente. 

Ora, eu não sou Poder Legislativo, como V. Ex. não é; somos apenas 
membros componentes do Poder Legislativo. Sujeito um caso qualquer de 
duplicata á discussão, V. Ex. tem o direito de votar contra ou a favor; a 
maioria decedirá. Si a maioria fôr pela intervenção, tollitur questio; si fôr 
pela não intervenção, do mesmo modo, tollitur questio. · 

O SR. ANNIBAL DE CARVALHO. -V. Ex. sustentou que a duplicata de 
assembléas não infringe a fórma republicana federativa. 

O SR. MELLO FRANCO. - Não infringe. 
O SR. ANNIBAL DE CARVALHO.- O projecto do Senado diz o contrario. 
O SR. MELLO FRANCO. - V. Ex. ha de admittir que eu possa, nesta ou na 

. outra discussão, mandar uma emenda. 
Eu mudo a classificação do caso; enquadro-o no n. 3. do art. 6. 0 • 

O SR. ANNIBAL DE CARVALHO. - V. Ex. não tinha explicado. Parecia 
incoherente. 

O SR. MELLO FRANCO.- Proclamada, por lei do Congresso Federal, a 
legitimidade de uma das assembléas em conflicto, os outros poderes da 
União são obrigados a obedecer, visto que aquella funcção do Congresso é 
privativa, discricionaria e essencialmente política. 

E' regra pacifica na jurisprudencia americana que, " sobre questões 
políticas, os tribunaes não teem autoridade, devendo elles acceitar as 
decisões dos departamentos políticos do governo como conclusiras ". 
(C. Black, pag. 83.) 

Na esphera de competencia de todos os poderes, ha actos discricionarios 
e outros não discricionarios. A decisão sobre a legitimidade ou illegitimidade 
de um poder político do Estado não só é da competencia privativa do 
Congresso Federal, quando se realiza a intervenção requisitada na devida 
fórma, como tambem constitue acto discricionario, em que qualquer decisão 
é conclusira ou final e definitiva. · 

Estão fóra da competencia do Poder Judiciario, diz Amaro Cavalcanti, 
os actos de ordem puramente política, ou os de jurisdicção discricionaria a 
respeito das quaes só aos dous outros poderes pertence, r.espectivamente, o 
direito exclusivo de acção ou de interpretação . 

Os outros poderes são obrigados a obedecer. 
Eis porque digo a V. Ex. que, eu, Deputado, posso votar pelo projecto, 

e V.Ex. votar contra, ambos nós nos termos do meu projecto. A decisão da 
maioria porá termo á questão. 

O SR. ANNIBAL DE CARVALHO.- Mas V. Ex. disse que a modalidade se · 
ampliava á fórma republicana federativa . 

O SR. MELLO FRANCO.- Mas, supponha V. Ex. que eu queira mandar 
uma emenda ao projecto do Senado, desclassificando o caso. 

O SR. ANNIBAL DE CARVALHO.- Ahi seria coherente; votar pelo projecto 
como está é que não é possível. 

O SR. MELLO FRANco. - Bem, agora comprehendo ; - o caso para mim 
não se enquadra no n. 2 da Constituição, enquadra-se no n. 3. (Trocam-se 
apartes.) 

Eu posso mandar uma emenda deslocando o caso do n. 2 para o n. 3 ; 
poderei fazel-o na 3.a discussão, depois que a Camara se tiver pronunciado 
sobre as ;oo emendas já apresentadas . 

Mas, Sr. Presidente, já que os honrados collegas querem, eu devo 
relembrar o seguinte : a Constituição Argentina a esse respeito tem dous 
artigos : art. 5. 0 e art. 6. 0 • 
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No art. 5. 0 ella diz : 
" Cada provinda dictará para si uma constituição sob o systema repre-

sentativo republicano, de accôrdo com os princípios, declarações e garantias 
da Constituição Nacional, e que assegure a sua administração de justiça, 
seu regimen municipal e a educação primaria. 
· Debaixo destas condições, o governo federal garantirá a cada província 
o ioso e o exercício de suas instituições. " · · · 

A nossa, absolutamente, não falia nisso. O projecto de Constituição 
organizado pelo Governo Provisorio, no art. 62, a exemplo da Constituição 
Argentina, estabelecia umas tantas quantas bases que deveriam ser obser-
vadas pelos Estados para que elles se pudessem considerar organizados nos 
termos da Constituição Federal. 

O Sr. Senador Lauro Sodré, porém, orientado na corrente daquelles que 
constituíram, nas origens historicas da União Americana, os democratas, 
isto é, os anti-centralistas , mandou uma emenda supprimindo todas aquellas 
restricções, e o texto sahiu assim : 

" Cada Estado se regerá pela Constituição e pelas leis que adaptar, 
respeitados os princípios constitucionaes da União. " . 

E no art. 68 : " Os Estados organisar-se-hão de fórma que fique assegu-
rada a autonomia dos municípios em tudo quanto respeite ao seu p eculiar 

·interesse. " 
A Constituição enumerou os poderes da União, mas não os dos Estados. 

A estes, pois, pertencem os poderes reservados, isto é , não conferidos ex -
pressamente á União. Esta é a nossa lei, ainda que a nossa formula possa 
não ser a mais feliz. · 

Logo, dentro da fórma republicana, os Estados pódem ter todas as mo-
dalidades, respeitados sómente os principias fundamentaes da Constituição 
nacional. 

o .SR. lruNEU MACHADO dá um aparte. 
O SR. MELLO FRANCO. - Eu chego a esta conclusão : gue o n. 2 , da 

Constituição não póde ser interpretado como o fez o Senado (Apoiados) . E' 
minha convicção inabalavel que " fórma r epublicana federativa " é a da 
União. 

O SR. IRrNEu MACHADO. - Como V. Ex. concebe a federação sem essa 
instituição de Estados? Como concebe a autonomia dos mtmicipios e dos 
Estados? 

O SR. MELLO FRANco. - Respondo por partes. Attenda-me o honrado 
collega. Em primeiro logar, os Estados, são simples agentes políticos des-
centralizados, mas não são soberanos, nem organizados, quanto ás insti-
tuições locaes ou internas, sob a furma federativa. 

O SR. lRINEU MACH;U)O dá um aparte . 
O SR. MELLO FRANco. - Não, porque os municipios são simplesmente 

entidades administrativas, não são entidades políticas. 
O SR. lRINEU MAcHADo.- Tambem os Estados são entidades adminis-

trativas e é por isso que não são soberanos. 
O SR. MELLO FRANCO. - Mas teem esta unica restricção - não são 

soberanos, porque a soberania não se póde dividir, é iridivizivel, e mria das 
características da soberania é a sua indivizibilidade. · 

A soberania não póde existir na União e nos Estados, ao mesmo tempo. 
Os Estados não são soberanos, mas .V . Ex. conhece muito bem a am-

plitude de attribuições que teem pela nossa Constituição, por clausulas 
expressas. 

A maior somma de poderes é dos Estados. 'Mas no município, não : os 
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municípios são méras corporações administrativas, de restricta compe-
tencia. 

Não sei se estou expondo bem o meu pensamento: o município não está 
para o Estado como o Estado está para a União. 

A União não póde mandar garantir no Estado uma fórma federatiCJa, 
quando ella não deu ao Estado a fórma de governo federativo. 

· Os Estados não teem soberania, mas participam do exercício da sobe-
rania, e a Federação não é mais do que a co-existencia de autonomias polí-
ticas, sob a soberania substancial da Vnião. 

E' certo, porém, que, em seu organismo interno, os membros da fede-
ração são unitarios, como supponho já ter provado. 

Como mandar o Governo intervir nelles, para garantir uma iórma que 
a Constituição não lhes deu ? 

O SR. IRINEU MACIIADo. - Como concebe V. Ex. uma federação sem 
instituições locaes, sem Estados, sem municípios? 

O SR. MELLO FRANco . - Não se concebe federação sem Estados, como 
não se concebe federação com Estados soberanos. 

A união de Estados soberanos constitue a Confederação. 
O certo é que estamos em presença de um problema difficil e devemos 

estudar esta questão sine ira, com todo o patriotismo, com toda a isenção 
de animo, porque temos deante de nós o ponto sensivél do organismo da 
federação : a coexistencia, a justaposição de duas entidades (e eu accentuei 
isto anteriormente neste discurso), cada uma das quaes procurando emba-
raçar de qualquer modo o exercício das funcções da outra, - ambas 
dotadas de grandes poderes. 

Este é o problema que devemos resolver com todo o patriotismo, ainda 
mesmo tendo deante de nós um caso concreto, como o do Estado do Rio. 

O SR. EDUARDO SocRATES. - Isto é que eu contesto. (Ha outros 
apartes .) 

O SR. MELLo FRANco. -Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que, nos termos 
do projecto que representa o transumpto do meu pensamento (voltando ao 
fio, á sequencia das idéas, sequencia interrompida pela superveniencia 
desses apartes), no caso do Estado do Rio de Janeiro, não ha desordem 
material nas ruas , mas ha desordem constitucional. (Não apoiados.) 

Ha duas assembléas que se disputam a qualidade de Poder Legislativo. 
O SR. EDuARDo SocRATES. - Uma só é que está disputando. 
O Sn. MELLO FRANco. - Ambas. 
O SR. EDUARDO SocRATES. - Uma, porque a outra mantêm relações 

com o governo do Estado. 
O SR. MELLO FRANco. - Ambas, e tanto o facto é certo que uma dellas 

reclamou a intervenção do Poder Executivo federal para a solução do caso, 
embora o fizesse erradamente. 

O Poder Executivo, porém, interpretando a Constituição Federal, en-
tendeu que este caso escapava á orbita de suas attrihuições, que este caso 
só podia ser resolvido pelo Poder Legislativo e submetteu a questão ao 
nosso estudo. 

Este facto é sufficiente para demonstrar ~e existem duas assemhléas, 
disputando entre si a qualidade de Poder Leg1slativo do Estado. 

E' verdade que uma dellas foi reconhecida pelo Poder Executivo do 
Estado. Isto, porém- (concordi!I'ão commigo os mais bravos defensores 
da autoridade constituída no Estado do Rio de Janeiro), ou o facto do Poder 
Executivo do Estado ter reconhecido uma das assemhléas, não é o tollitur 
qzzestio, porque, para decidirmos republicanamente essa questão de prin-
cípios, devemos concluir da maneira contraria e affirmar que o facto do 
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Poder Executivo ter entrado em relações com uma assembléa não a lega-
liza. 

Si decidirmos de modo contrario, teremos de enfeixar o Poder Legis-
lativo estadoal nas mãos do presidente do Estado. 

Estou com isso querendo dizer que o facto de estar o presidente do 
Estado em relações com a assembléa A ou B, não quer dizer que ella não 
esteja em duplicata; não é por si sufficiente, não é o unico criterio para se 
concluir que não ha duas assembléas no Estado, ou, no caso, que a unica 
existente é aquella, cujas sessões preparatorias foram presididas pelo 
Sr. Modesto de Mello. 

A opinião em contrario, sustentada pelos collegas, é que acho subver-
siva do regimen verdadeiramente republicano. (Ha diiJersos apartes.) 

Ha, portanto, não obstante a opinião que muito acato e respeito dos 
meus honrados companheiros, ha duas assembléas no Estado do Rio de 
Janeiro, e essa duplicata não se illide pela circumstancia de estar o Poder 
.Executivo do Estado em entente cordiale com uma dellas. 

Esta é, sinceramente, a minha opinião de republicano; decidir de modo 
contrario é entender que o Poder Executivo tem a chave da questão nas 
mãos; que o Poder Executivo do Estado póde decidir sobre duplicatas, 
resolvendo qual das assembléas em jogo é a legal, escolhendo a seu talante 
e segundo o seu interesse. 

O SR. BARBOSA LI.MA. - E' o caso recente de Sergipe, em que o presi-
dente do Estado entendeu-se com uma das assembléas e desde logo a outra 
se tornou intrusa. 

O SR. MELLO FRANCO. - Creio que o nobre Deputado, que me honra 
com aparte, reconhece igualmente que não podemos enfeixar a questão nas 
mãos do presidente do Estado. 

Seria illogico que tirassemos do Congresso Nacional essa competencia 
para pôl-a nas mãos do presidente do Estado, que é parte na questão_ 

O SR. EnuARDo SocRATES. -E o Sr. Presidente da Republica não é parte 
na questão? 

O Sn. MELLO FR.~vco. - No nosso caso niio ha intervenção do Presi-
dente da Republica: S. Ex. mandou a mensagem ao Congresso. 

o SR. EDUARDO SoCRATES. - o presidente do Estado tinha de entrar 
em relações com uma das asseiJ1bléas e então mandou a sua mensagem 
áquella que entendeu ser legitima. (Trocam-se apartes.) 

O SR. MELLO FRANco. - Isto póde ser um recurso partidario ou até 
mesmo uma patriotica comprehensão do caso concreto em questão . 

O que eu digo é que do acto delle não podemos inferil· que não haja a 
duplicata de assembléas. Commigo estão de accôrdo os mais puros repu-
blicanos, que neste recinto estão me ouvindo, inclusive o Sr. Eduardo So-
crates, que concordará em que não podemos enfeixar nas mãos do presi-
dente do Estado, a solução deste problema. Ella compete ao Congresso 
Federal. 

O SR. EDUARDO SocRATES. - Si tiver opportunidade expenderei as 
minhas opiniões da tribuna. 

O Sn. MELLO FRANCO. - Compete a decisão ao Congresso; elle deve 
dar a ultima palavra; qualquer que seja a solução, ella , na minha opinião, 
estará liquidada. A nossa rntervenção ahi é méramente declaratiiJa, pois a 
nossa Constituição, nesta parte, é inspirada nos princípios do art. 77 da 
moderna Constituição do Imperio Allemão - segundo a qual o Conselho 
Federal, em caso de conllicto interno, deve limitar-se a declarar o direito 
existente no Estado, ainda que lhe seja tambem permittido , pelo art. 77, 
resolver o conflicto modificando o direito interno do Estado. 
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O Poder Legislativo, usando da sua competencia privativa, decide das 
assembléas, qual a legitima, e está tudo aca]Jado. Morre ahi a sua interfe-
rencia, morre ahi a questão. 

O Sii.. CosTA PiNTO. "---:':Não apoiado. 
Acho que ú Poder Judiciario tem dé sér ouvido. (Apoiados é não 

apoiados.) 
O SR. ME:LLO FRANCO . - O art. 6. 0 n . 4 da Constituição diz que o Go-

verno Federal deve intervir para assegurar a execução das leis e sentenças 
federaes. 

Quero tambem perguntar aos meus dignos collegas, que me honram 
com a sua attenção, o seguinte : 

· A que leis se refere ahi a Constituição? . . 
Esta duvida salteou tambem o espirito do illustre Deputado Sr. Leovi-

gildo Filgueiras, que, em um discurso notavel, proferido neste recinto e ao 
qual tenho feito referendas, formulou a mesma pergmlta. 

A que leis? Serão, porventura, as leis de direito substantivo, cuja decre-
tação é da competencia privativa do Congresso? Não. Não póde ser, porque 
a applicação destas leis pertence, nos Estados, á Justiça local, por sua 
magistratura, e, na restricta esphera de acção da Justiça Federal, á magis-
tratura da União. No primeiro caso, o que garante a execução das leis fede-
raes é o recurso extraordinal'io para o Supremo Tribunal Federal, nos casos 
do art. 5g, § 1. o, a e b da Constituição Federal; no 2. o caso, a applicação das 
leis é feita pela propria ma(;l;istratura da União e a execução das suas sen-
tenças e ordens é feita por otficiaes judiciarios da propria União aos quaes 
·'L policia local é obrigada a prestar auxilio, quando invocado por elles nos 
termos do art. 6o, § 2. o da Constituição. 

UMA voz. - Ha Justiça Federal. 
O SR. MELLO FRA.l~co.- Mas ahi não ha intervenção. A Constituição 

diz no n. 4 do art. 6. 0 
: « O Governo Federal tambem é autorizado a intervir 

nos Estados para assegurar a execução elas leis e sentenças federaes. " 
Quando a execução está confiada ás autoridades da propria União, a inter· 
venção desta não é a do art. 6. o, mas sim a permanente e jurídica, relativa 
ao exercício de faculdades proprias . . 

Pergunto : a que leis se refere, pois, a Constituição? Quaes são essas 
leis federaes? As de direito commum, quando applicadas pela magistra-
tura federal, nas secções dos Estados, constituem a intervenção continua e 
normal da legislação federal e da magistratura da União, nos termos dos 
arts. 5g e 6o da Constituição, o que é uma consequencia da propria organi-
zação federativa. 

As leis relativas ao direito substantivo, isto é1 ao direito civü, commer-
cial e criminal, devem ser applicadas ·ás relações de direito, nos Estados, 
pela magistratura local, s.alv<? os casos de comp~tencia da magist~atu~·a 
federal; mas, quando as J ustlças dus Estados nao façam a apphcaçao 
exacta das ditas leis, o remedio constitucional para assegurar a execução 
de taes leis não é a intervenção federal de que trata o n . 4 do al't. 6. 0 da 
Constit1.üção, mas sim o recurso extraorclinario para o Supremo Tribunal 
Federal, interposto das decisões finaes das justiças dos Estados, nos termos 
do art. 5g, § 1. 0 , letra a da Constituição; que diz : 

" Das sentenças das justiças dos Estados em ultima instancia haverá 
recurso para o Supremo Tribunal Federal: a) quando se questionar sobre a 
validadé ou applicação das leis federaes e tratados, e a decisão do tribunal 
do Estadó fôr contra ella . " 

Logo, a essas duas especies de leis não se póde referir o n. 4. da Coils-
tituição Federal. 
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São todas estas inhumeras questões , que precisavam ser resolvidas pelo 
Poder Legislativo, reflectindo maduramente sobre ellas . · 

Quanto ás sentenças federaes, de que fala o n ó 4 do art. 6.0 da Constitui-
ção, é facil a interpretação . As sentenças e ordens da magistratura federal 
são executadas por officiaes judiciarios da U1úão, aos quaes a policia local é 
obrigada a prestar auxilio, quando invocado por elles, nos termos do 
art. 6o, § 2 . 0 da Constituição Federal. Mas, póde se dar o facto de não encon-
trarem os officiaes judiciarios da U1úão, incumbidos da execução de q,ualquer 
sentença da magistratura federal, o auxilio invocado á policia dos Estados, 
mas, ao contrario, soffrt;!rem até a hostilidade e opposição desta. Neste caso 
o Governo F ederal, de mo tu proprio, pó de intervir para assegurar a execução 
da sentença Federal. . 

Quanto, pórem, á intervenção para assegurar a execução das leis, penso 
que as leis federaes, a que se refere o n. 4 do art. 6. 0 da Constituição, não são 
senão, exclusivamente, as de caracter politico, como, por exemplo, a .lei que 
resolver a dualidade de assembléas no Estado do Rio. ' 

A nossa acção é eminentemente política e exclusivamente declaratoria. 
Nós declaramos qnal orgão dos poderes em conflicto é o legitimo. E' a 

asse:mhléa A ou B e está finda a nossa nússão, sendo obrigados todos os 
outros poderes a cumprir a lei. Supponhamos que o Congresso decide (eu 
formulo a primeira hypothese para evitar os não apoiados), que a assembléa 
legitima é a presidida pelo Sr. Modesto de Mello. ' 

Os partidarios de nosso honrado companheiro, o Sr. Oliveira Botelho, 
serão obrigados a cumprir essa lei, e, si pretenderem constranger ou pertur-
bar a assembléa reconhecida, no exercício de suas funcções, incorrerão nas 
penas do art. u8, n. 5. do Comgo Penal por crime de sedição, e nas do 
art. rog do mesmo Codigo, por se opporem á execução de uma lei do 
Congresso, attentando contra o livre exercicio dos poderes politicos da . 
Republica. 

Pela mesma fórma, o Sr. Dr. Backer, dada a hypothese de o Congresso 
resolver que· a assembléa legitima é a presidida pelo Sr. Dr. Alves Costa, terá 
que cumprir essa resolução, sob pena de responder pelos mesmos crimes, 
não perante a magistratura ou tribunal local, mas perante a justiça federal, 
porque esta magistratura é que é a competente para o preparo e julg·amento 
dos crimes politicos em geral e, princip·almente, os que forem consequencia 
de factos r elativos a uma intervenção federal, nos termos do art. 6o i da 
Constituição Federal e art. 83 da lei n . 221, de 18g4. (Não apoiados.) 

O Sn. EDuAnDq SocRATES. - Perigosa doutrina. (Trocam-se muitos outros 
apartes; o Sr . Presidente reclama attenção.) 

O Sn. LINDOLPHO CAlliAHA. - Ao Supremo Tribunal compete dizer sobre 
a constitucionalidade das leis . 

O Sn. MELLO FRANCO. -Mas não à:esta, que é exclusivamente politica. 
O Sn. CosTA PINTO. - Boa doutrina, o Supremo Tribunal póde tomar 

conhecimento da constitucionalidade de todas as leis, menos desta ! 
O Sn. MELLO FRANCO. - A lei de intervenção é meramente politica, 

escapando, portanto, á competencia do Supremo Tribunal dar provimento 
sobre recurso acerca de sua inconstitucionalidade. 

O Sn. EDUARDO SocnATES. - Ou póde para todas ou não póde para 
nenhuma. V. Ex. no seu projecto deu Jogar ao Poder Judiciario. 

O Su. MELLO FnANco. - Dei o Jogar que lhe competia, para o julga-
mento dos crimes políticos que forem consequencia ~a intervenção effectuada 
em qualquer Estado . 

Tomo a liberdade de ponderar que faltam ro minutos para findar a hora, 
e que além disto, estou completamente extenuado; mas leio aqui uin 
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p equeno trecho, ao acaso, e é um dos ministros do Supremo Tribtmal quem 
falla, e dos mais notaveis - o Dr. Amal'o Cavalcanti (Le) : 11 O Poder Judi-
ciario não é superior, mas igual aos dous outros poderes do Governo 
Federal. · · 

Dentro da esphera de sua autoridade, estes ultimos são não sómente 
autorizados, mas até obrigados, a resolver, com inteir·a independencia, 
acerca da constitucionalidade dos proprios actos. " E em outro ponto: 

11 Com cel'teza, na pratica seria difficil e muito delicada, a tarefa de bem 
delimitar os actos legislativos e administrativos, que tenham o caracter allu-
dido, para o fim de excluil-os no todo da competencia judiciaria. 

Mas quaesquer que sejam as difficuldades interpostas, é indispensavel 
que essa delimitação exista, sob pena de admittir-se a conclusão incongruente 
de que o judiciario póde tomar-se, no actual regimen, o unico poder soberano 
da Republica. " (Trocam-se muitos apartes.) 

Senhores, isto se realisa dentro de uma esphera predeterminada. 
O Poder Leg-islativo da Republica tem uma certa orbita de acção, aliás 

restrictissima, dentro da qual é absolutamente independente e soberano, sem 
que seus actos se achem sujeitos a revisão alguma. 

Isto, aliás, está até nos votos vencidos dos nobres Deputados, são esses 
casos do A, B, C das instituições americanas , o velho caso de Rhodes-Island , 
tão citado .. . 

O SR. MoNTEmo LoPES. - A jurisprudencia americana tem variado 
muito no assumpto . (Ha outros apartes.) 

O SR. MELLO FnA..t"'CO. - Vou responder aos nobres Deputados, por 
partes, para haver calma e ser possível argumentar. 

Diz o meu honrado collega, Dr. Monteiro Lopes, que a jurisprudencia 
americana tem variado, acerca da materia; direi que tem variado sobre isto 
e muitas cousas mais. 

Grande numero dos males que reputamos ol'ganicos em nosso paiz, são 
inveterados nos Estados-Unidos. O duque de Noailles se refere, por exem-
plo, á velha questão do repudio aos programmas políticos ; veem-se muitas 
vezes os democratas, quer dizer, os anticentralistas, levantar a bandeira da 
centralização, quando se acham no poder, repudiando, por interesse político 
de momento, suas antigas crenças, seu programma. 

A respeito do principio que exclue da competencia do Poder Judiciario 
as questões puramente políticas, ou r elativas a leis de caracter político e 
actos de jurisdicção discricionaria, - a jurisprudencia americana tem, com-
tudo, variado muito pouco, como provarei com citações de publicistas 
americanos. 

O Sr. Presidente. - Lembro ao nobre Deputado que a hora está 
finda. 

O Sa. MELLO FRANco. - Neste caso, peço a V. Ex. que consulte a Cn.sa 
sobre si consente na pro rogação da hora por 3o minutos, afim de que eu possa 
concluir as considerações que vinha fazendo . -

Consultada, a Camara concede a prorogação de 3o minutos pedida. 

O Sr. Presidente. - Continüa com a palavra o Sr. Mello Franco. 

O Sr. Mello Franco (Continuando) . - Sr. Presidente, interrompi o 
meu discurso na occasião em que o meu honrado collega, que se tem reve-
lado tão operoso, .tão conhecedor do aparelho das instituições estrangeiras, 
identicas ás nossas, o Sr. Monteiro Lopes, honrando-me com um aparte, 
declarava que o Poder Judiciario Federal póde decretar a inconstitucionali-
dade de uma lei de caracter eminentemente político, como será a lei do Con-
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gresso Nacional, resolutoria de um caso de duplicata do Poder Legislativo 
ou Executivo de qualquer Estado. 

O Sa. MoNTERo LoPES. - Não fallei em lei de caracter eminentemente 
político. · 

O Sn. MELLO FRANco. - Pois esta lei é ' de caracter eminentemente 
político, por sua natureza e por seus fins . 

Eu disse que o Poder Judiciario não póde intervir neste assumpto. E 
como isso é o resultado de uma convicção profunda e como essa convicção 
profunda é bebida, principalmente, nos livros dos mestres, que manuseei, 
como S. Ex. teve occasião de manusear outros, - eu, seguindo o processo 
a~optado desde o p1:U:,cipio do meti: discurso, n~o. quero basear a minha opi-
mao e o meu voto smao em autoridades brazileu·as e nos precedentes dos 
nossos tribunaes, ou nos esclarecimentos fornecidos pelos differentes debates 
sobre outros casos concretos, que teem sido objecto do estudo, quer 
de uma, quer de outra Casa çlo Congresso, a respeito do art. 6. 0 da 
Constituição. 

Recorrerei neste momento, como vinha dizendo, a uma autoridade que, 
sobre a circumstancia de ser digna de todo o acatamento , pelas suas luzes 
como emerito conhecedor das sciencias juridico-politicas, e, actualmente, 
um dos luminares do Supremo Tribunal Federal cuja competencia para o 
julgamento da incon,stitucionalidade de uma lei desta especie, reivindica 
neste momento, com tanto calor e bravura, o Sr. Deputado Monteiro 
Lopes . 

Abrindo qualquer pagina do lívro do Sr. Amaro Cavalcanti, ao capitulo 
em que elle trata do Poder Judiciario, vamos ver como elle se manifesta a 
respeito da jurisprudencia americana, que o nobre Deputado federal por este 
Districto affirma ter variado muito quanto ao reconhecimento ou ·não reco-
nhecimento da competencia do Supremo Tribunal Federal :para conhecer das 
questões levantadas sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das 
leis de caracter político. 

Diz Amaro Cavalcanti: " Mesmo nos Es tados Unidos da America onde 
ao poder judiciario é reconhecido o direito de autoridade final na interpre-
tação das leis e da Constituição (the final authority in the constrzzction ojthe 
Constitution and the laws) , comtudo, é tambem alli ponto incontroverso que 
o exercício de tamanho poder fica subordinado a restricções semelhantes. " -
Essas restricções são aquellas a que allude acima o dito escriptor quando 
diz que os actbs legisla tivos p uramente politicos ou de jurisdicção discrec io-
naria estão fóra -da competencia çlo poder judiciario. 

Depois de citar as opiniões de Von Holst, Amos Herschey, Story, Bryce, 
Black, Cooley e Meschem, dando identico apoio á tal doutrina e a mesma 
noticia de sua acceitação pelos tribunaes americanost diz Cavalcanti: nlnfe-
lizroente, segundo Bryce, a Suprema Côrte tem, ainaa que raro, saido dessa 
esphera, que é a sua propria, e, certamente com desvantagem para o seu 
grande prestigio . • 

Essa é tambem a doutrina da nossa lei fundamental. 
Procuremos, pois, decidir esta questão de accôrdo com o espírita dá 

nossa Constituição. Os poderes são independentes, mas harmonicos . 
Os patriarchas da independencia americana, os seus mais velhos publi-

cistas, alguns dos quaes figuravam nas cadeiras do m ais elevado Trillunal 
Judiciario da Republica, entre elles Story, recommendam, como medida de 
cau tela, de prudencia, de virtude civica, de intuição patriotica, cada um dos 
poderes olhar com o necessario respeito e isenção de animo os actos elos 
outros e mmca o Poder Judiciario acoimar, á prima jacie, uma lei do Con-
gresso, ou um acto do Poder Executivo, como inconstitucional, como oppres~ 
sivo do direito do povo. 

. ' 
/-· 

.I 
' 
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A primeira condição é examinar essa lei, ou esse acto, e só depois que 
a sua inconstitucionalidade fôr manifesta é que o Poder Judiciario a deve 
declarar, em especie, ou em caso concreto . 

Não devemos reconhecer no Poder Judiciario essa supremacia absoluta 
de que fallou o nobre coUega. 

O SR. MoNTEIRO LoPES. - Não fallei em soberania absoluta. 
O SR. MEno FRANco.- Vem a dar nisso. O texto do art. r5, para ser 

comprehendido como querem os nobres collegas, devia ser redigido assim : 
"O orgão superior principal da Soberania Nacional é o Poder Judiciario 

Federal ; os outr.os orgãos subalternos desta soberania são o Poder Legisla-
tivo e o Poder Executivo. • 

A Constituição, porém, não diz isso, lllas sim que os poderes pelos quaes 
se exerce a soberania são iguaes , independentes e harmonicos . 

Devo lembrar, finalmente, que o Primeiro Congresso Jurídico Brazileiro, 
aqui reunido em rgo8, discutiu esta relevante questão da intervenção, tendo 
votado as conclusões apresentadas pelo relator do brilhante parecer 
submettido á sua discussão, pelo illustre, erudito e operoso jurisconsulto -
Dr. Viveiros de Castro. Essas conclusões foram as seguintes : 

" I. 0 Sómente na hypothese do n. 3 do art. 5. 0 da Constituiçã;> Federal 
é necessaria à requisição dos governos dos Estados, si a dissenção intestina 
não tiver compromettido as instituições republicanas. Em todos os outt·os 
casos, a União deve intervir ex jure proprio. 

2. 0 A expressão - GoPerno Federal- abrange todos os OI'&"_ãos da sobe-
rania nacional, a~indo cada poder segundo a natureza pecUliar de suas 
funcções constitucwnaes. 

Estando funccionando o Congresso Nacional, a elle compete decretar 
a intervenção; o Poder Executivo a realiza; e o Judiciario sem interferir no 
acto politico , conhece dos factos que incidem em sua funcção ordinaria. No 
intervallo das sessões, si _ a intervenção se impuzer, como necessidade de 
ordem publica, o Podei' Executivo, como no estado de sitio, exercerá essa 
attribuição. " 1 

Antes disso, foi a questão discutida tambem no Instituto da Ordem dos 
Advo"'ados, tendo sido apresentada em uma these, sob o n. 35, formulada 
pelo illustre professor-Dr. Bulhões Carvalho- cujo parecer contém r4 con-
clusões, em uma das quaes attribuiu ao Supremo Tribunal Federal a com-
petencia !?ara decidir, em primeira e ultima instancia, por iniciativa de 
qualquer cidadão, ou c_orporação do Estado, as contestações sobre a legiti-
midade do presidente e vice-presidentes, assim como das assembléas legis -
lativas e dos tribunaes superiores do Estado. -

A estas conclusões apresentou um sulJstitutivo o saudoso mineiro, que 
foi um dos mais bellos ornamentos desta Camara- Dr. Estevam Lobo-, 
com diversas conclusões, algumas dellas baseadas em princípios, que tenho 
defendido aqui. -

As conclusões são as seguintes : 
• r. o A Constituição Federal resolve o problema da intervenção, definin-

do e declarando os casos expressos em que ha de se eifectuar. 
2. 0 A intervenção, que presupõe sempre a anomalia na vida regular do 

Estado ou Estados conflagrados, só se verificará quando o Estado ou 
Estados não disponham de meios, ordinarios ou extraordinarios, dentro de 
seu apparelho institucional, para derimir o caso, que implique o exercício 
dessa providencia da intervenção federal. 

3. 0 A intervenção federal nos Estados consiste em avocar para si a 
União, como medida de excepção, aquelles dentre os poderes peculiares aos 
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Estados, cujo exercicio, conforme o caso occurrente, fõr necessario para 
a d efesa da Nação ou restabelecimento da ordem constitucional no territorio 
do Estado. 

lV 
A intervenção se dará conforme a natureza das providencias necessarias 

no caso vertente : 
a) Pelo Poder Legislativo ; 
b) Pelo Poder Executivo. 

v 
Verifica-se, em regra, a intervenção do Poder Legislativo para assegurar 

a fórma republicana federativa. 
Entende-se por " forma republicana federativa n o conjuncto de princi-

pios cardeaes que, segundo a doutrina, lhe compõem a essencia e a indole, 
notadamente, a divisão dos poderes, a sua electi:vidade e a temporariedade 
de suas funcções. 

Attenta, porém, a avultada complexidade de casos de violação ou detur-
pação da fórma republicana, não é possivel, nem conveniente, enumerai-os 
todos em taxativa nomenclatura. 

VI 

A intervenção será, em regra, exercida pelo Poder Executivo para 
repellir invasão estrangeira ou de um Estado em outro, restabelecer a ordem 
e tranquillidade no Estado á requisição dos respectivos governos e asse-
gurar a execução das leis e sentenças federaes. 

VII 
A hypothese de dualidade de Governadores ou assembléas se enquadra, 

pela imminencia de guerra civil no. n. -3 do art. 6.0 , como perturbação da or-
dem e tranquilidade no Estado; si, todavia, os factos se derem sem nenhuma 
perturbação da ordem, serão entendidos como violação da forma republi-
cana, comprehendendo-se em numero 2. 0 do mesmo art. 6. 0 • 

VIII 
A intervenção, realizada por um desses Poderes se fará ou por meio de 

commissões e delegações parlamentares ou por um interventor, de nomea-
ção do Governo Federal. 

IX 

Faz-se mister uma lei organica, que regule os casos e os modos de in-
tervenção. 

A corrente mais seguida, pois, e a mais consentanea com o espirito da 
nossa Constituição, é a que attrihue ao Congresso Federal a competencia 
para decidir os conOictos de duplicatas dos orgãos dos poderes dos Esta-
dos. O unico argumento ponderavel contra essa solução, é que o Congresso 
é um poder irresponsaCJel de facto . A affirmação é exacta, mas perde muito 
a importancia esse argumento, quando considerarmos que a responsabili-
dade do Poder Executivo só se faz effectiva pelo Congresso, segundo o 
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~;~.rt. 53 da Constituição, e a do Poder ,Judiciario Federal pelo Senado, con, 
forme o art. 57, § 2. 0 da Constituição. E pois, sempre o poder irresponsavel 
que faz effectiva a responsabilidade dos outros dous. 

A vastidão da materia contida nas poucas linhas do art. 6. 0 da Consti-
tuição Federal não póde ser discutida nas poucas horas em que cada ora-
dor póde fallar neste recinto. 

Além da escassez do tempo, tenho contra mim a fadiga physica, quenão 
me permitte ser mais explicito na discussão da these constitucional. Vou, 
portanto, aproveitar os ultimas momentos da prorogação para discutir pro-
priamente o caso concreto e justificar o meu voto quanto á questão da legi-
timidade da assembléa fluminense. 

Não se póde dizer d priori qual das duas é a legitima; portanto, qual-
quer dellas é competente para requisitar a intervenção . 

Decidir, como querem alguns, que não se deve tomar conhecimento ao 
p edido por partir de uma assembléa ille~·itima, equivale a uma petição de 
principio, pois é dar como resolvido aquillo mesmo que se tem em vista 
resolver. 

Deve, pois, haver uma certa liberdade na apreciação da apparencia ex-
terna das corporações em conflicto, afim de que as requisições sejam exa-
minadas. 

Faltando sobre a r epresentação de habitantes de Mendoza ao Senado 
argentino, pedindo o restabelecimento da fórma republicana, alli viciada, 
diz Montes de Oca, que um particular qualquer póde recorrer ao Cone-resso 
e fazer requisição, pedindo sua decisão a respeito da legitimidade ou illegi-
timidade de um dos orgãos dos poderes do Estado. 

Esse individuo não poderá fazel-o nos termos do art. 6. • da Constituição, 
que só permitte a intervenção quando é requisitada por qualquer 'um dos 
orgãos dos poderes do Estado, mesmo qualquer dos existentes em dupli-
cata; mas tal individuo poderá requerer a intervenção de accôrdo com o 
art. 72 da Constituição, que garante os direitos individuaes, entre os quaes 
o direito de representação e petição perante os poderes publicas da B.epu-
blica. 

E' excessiva a ampliação feita por Oca, mas a doutrina é verdadeira 
quanto á sua applicabilidade a qualquer poder dos que estejam em dupli-
cata, porque o Congresso Federal terá o necessario criterio, que se presume 
existir nos legisladores da B.epublica, para não acceitar reclamações que 
não venham corroborados por documentos cuja validade seja incontrastavel, 
e façam presumir a apparencia da legitimidade nos dous poderes em con-
flicto . 

E foi neste sentido que o meu honrado patricia, cujo nome ha pouco 
referi e que tanta falta faz neste recinto; - aquelle cuja morte ainda hoje os 
republicanos, principalmente os do meu Estado, tanto deploram - o Dr. Es· 
tevam Lobo - (muito bem), em seu b ello projecto submettido á considera-
ção da Camara, reivindicando para o Poder Legislativo a suprema compe-
tencia de decidir nestes casos de duplicata de poderes, sómente restringiu 
a acção do dito Poder Legislativo Federal e o prohibe de tomar conheci-
mento do assumpto, quando : 

a) nas respectivas Constituições e leis estaduaes houver solução normal 
para os factos em que se funda o pedido de intervenção; · 

b) quando as allegações , provas e os documentos exhibidoscomo justifi-
cativos da intervenção forem destituídos de validade jurídica. 

O meu desaccôrdo com o saudoso parlamentar está em que elle com-
prehendia os conflictos entre os poderes dos Estados na formula do n. 2 do 
art. 6.o "para manter a fórma republicana federativa "' comprehensão que 
r eputo errada e perigosa, como já deixei demons trado . 

O Dr. Estevam Lo):>o, dando á formula do n . 2 da Constituição o · sentido 
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vago que, g·eralmente, lhe tem sido attribuido, e, portanto, permittindo a 
in"'erencia da União nas instituições locaes dos Estados, para modificai-as 
co~ o entender o Poder Legislativo Federal, não limitava a acção legal deste 
á simples declaração do direito existente (como é a regra do meu projecto), 
mas tornava effectiva a intervenção por uma commissão mixta de seis mem-
bros, sendo tres de cada casa do Cons-resso Nacional. 

O caso do Estado do Rio de Jane1ro está instruido com documentos e é 
de notoriedade publica, devendo, pois, o Congresso, como preliminar, tomar 
conhecimento delle, para depois julgai-o de meretis, segundo os dispositivos 
da Constituição. 

Os adversarios da intervenção o consideram sob o seguinte aspecto: 
que alli não houve desordem material nas ruas, que o povo está em paz, 
que o Poder Judiciario funcciona normalmente, que o chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro de suas attribuições, está concluindo o seu governo. 

Mas, diremos, não ha Poder Legislativo, e a falta deste, ou o que é o 
mesmo, aincerteza sobre qual seja o seu orgão é uma anarcbia, que pre-
cisa ser resolvida; esta resolução se enquadra no meu projecto, visto que 
elle abrange os casos de perturbação tanto da ordem material, como da or-
dem legal, da ordem constitucional. O caso em questão á daquelles em que 
os factos anormaes não são acompanhados de desordem material. 

Não seria, pois, demais, Sr. Presidente, que eu desde logo fizesse ~ se-
guinte declaração de voto: 

Votando pelo projecto do Senado, faço-o com a prévia affirmação de que 
a intervenção não é para manter a fórma republicana federativa, mas sim 
para o restabelecimento da ordem constitucional do Estado, visto que a du-
plicata do Poder Leq-islativo equivale á suppressão desse poder. 

Ma , oprojecto cto Senado, além de reconhecer a legitimidade de uma das 
assembléas, diz: o Poder Executivo intervirá, etc. 

O Sn. CosTA Pr.l.,TO.- Fica autorizado a intervir. · 
O Sn. MELLO FRANCO. -Esta forma não me parece perfeita, nem inspi-

rada no systema da Constituição Federal. 
Uma vez que o con.flicto seja entre corporações que se attribuem a qua-

lidade de Poder Legislativo e não haja desordem material na rua, não tem 
logar a intervenção do Poder Executivo. 

O projecto do Senado diz -- que este intervirá. Não posso dar o meu 
apoio a esta formula, visto que a intervenção do Poder Executivo nos casos 
do n . 3 do artigo 6. 0,- numero este em que enquadro o caso fluminense-
só se póde dar quarido a perturbação fôr sómente da ordem material, ou 
quando ella concorrer com a perturbação da ordem legal - sendo que, em 
qualquer dos. ca<;os, a intervenção deve ser requisitada por algum dos 
orgãos dos poderes do Estado. 

O Poder Executivo, a não ser no dito caso, intervem de motu proprio 
nas hypotheses dos outros tres numeros do artigo 6. 0 da Constituição. Quanto 
aos casos do n. 3, comoo é o caso em debate, não se deve presumir que a 
lei do Congresso será desrespeitada pelo presidente do Estado, mas si o fõr, 
o Poder Executivo Federal agirá segundo o n . 4· 

O Sn. EDUARDO SocilATES.- Na doutrina de V. Ex. o caso deve ir para 
o Judiciario . 

O Sn. MELLO FRA.l-.co. - No caso de haver desordem material com o 
desrespeito dos poderes constituidos, o Poder ·Executivo Federal poderá in-
tervir como funcção regular da sua competencia, si a intervenção fôr requi-
sitada por qualquer dos orgãos dos tres poderes locaes. 

Mas si não na desordem material, concorrendo com a desordem na es-
Jlhera legal, não tem razão de ser a autorização que o projecto dá ao Poder 
Executivo para intervir. Naquelle caso, éinutil a autorização, visto que elle 
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pôde intervir por força da Constituição Federal, sem dependencia do Con-
gresso, mediante a simples requisição de qualquer dos poderes do Estado e 
qual~uer dos orgãos em duplicata. 

Neste segundo caso, a autorização para intervir, dada ao Poder Execu· 
tivo da União, é contraria ao espírito da Constituição Federal. 

O SR. EnuARDO SocRATES. - Ha uma emenda nesse sentido; natural-
mente terá o voto de V. Ex. 

O SR. MELLO FRANco.- Este é o meu modo de ver, que não diverge do 
projecto do Senado e nem do parecer da honrada Commissão da Camara 
quanto á competencia do Congresso Nacional para tomar conhecimento do 
caso fluminense e resolver a questão de duplicata da assembléa. E respon-
dendo ao-ora ao aparte sobre a funcção do Poder Judiciario no apparelho .do 
art. 6. 0 âa Constituição, direi que elle julgará e processará todos os crimes 
políticos que forem consequencia de intervenção federal, qualquer que seja 
o caso desta. 

Agora, o caso concreto em si. 
Uma questão, Sr. Presidente, que tem suscitado um grande debate da 

discussão do contlicto das Assembléas Fluminenses, é a da legitimidade e 
competencia da autoridade ou pessoa que presidiu os trabalhos da apu-
ração final realizada na séde do 4· o districto eleitoral do Estado. 

Em primeiro logar, e discordando do meu nobre collega, cujo nomepeço 
licença para declinar, -o Sr. Paulino de Souza, parece-me que a questão de 
presidencia não influe na solução, propriamente, da outra questão da legiti-
midade da junta. O que devemos verificar, para conhecer da legalidade dos 
diplomas, é de que lado está a maioria das -assignaturas dos membros da junta. 

Sou levado a esta convicção principalmente por causa de um facto gue 
ainda hontem citei aqui e que se deu em meu Estado e ao qual me refenrei 
de novo para mostrar a isenção do animo com que estou argumentando. 

Na ultima eleição feita em Minas para preenchimento da vaga de Sena-
dor, pela renuncia, creio eu, do Sr. Bueno de Paiva, eleição em que foi eleito 
o Sr. Bernardo Monteiro, deu-se a seguinte occurrencia na constituição da 
junta de apuração "'eral a que se procedeu em Bello Horizonte. 

Pela lei eleitoral, a junta apuradora devia se com pôr dos presidentes das 
Camaras Municipaes existentes no primeiro districto, cuja séde está na Ca-
pital do Estado, e ser presidida pelo substituto do juiz seccional do mesmo 
Estado. Estava, na occasião da apuração, licenciado o juiz seccional Dr. Car-
los H . Benedicto Ottoni e, por conseguinte, estava no exercício do cargo, 
com plena jurisdicção, o substituto seccional Dr. Sezino Barbosa do Valle. 
Logo, na ordem de substituição, tinha passado para o logar de substituto 
seccional. A lei eleitoral diz que no caso de falta deste substituto a junta 
será presidida pelo presidente do Conselho Municipal ou da Intendencia, 
conforme a designação de tal corporação em cada Estado. 

Na capital do Estado de Minas não ha uma organização municipal do 
typo commum, mas sim uma organização um pouco moldada pela existente 
neste districto : ha um conselho deliberativo, votando ma teria puramente or-
çamentaria, presidido por um de seus membros, e, na occasião da apuração 
a que me retiro, esse era presidido pelo Sr. Dr. Levindo Lopes, Senadores-
tadual. Entendeu-se na junta que, estando o substituto seccional no pleno 
exercício do cargo de juiz secciOnal, a junta devia ser presidida pelo presi-
dente do conselho deliberativo. 

Eu entendo que, estando em exercício do cargo de juiz seccional o subs-
tituto effectivo, ao supplente deste, que estivesse em exercício, competia a 
preE>idencia da junta de apuração da eleição senatorial, visto que a lei elei-
toral não se refere ás pessoas que exercem os cargos, mas sim aos proprios 
cargos. 
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Mas, não obstante esta ponderação, a junta assim se reuniu, sob a pre-
sidencia do presidente do conselho delfr>erativo. 

E o Senado, conhecendo da eleição do Sr. Bernardo Monteiro, conside-
rou como absolutamente valido o seu diploma, sem que a mais leve referen-
da, o men9r reparo, a mais insignifican.te objecção fosse feita á apuração. 

· Por consequencia, a questão da pei<soa, que preside á junta, é conside-
rada, para os fins da legitimidade e :regularidade âo diploma, como uma 
questão secundaria. 

A questão é ser o diploma assignado pela maioria da junta, e portanto, 
se reduz a uma méra questão de investigação pessoal. 

Tive occasião, hontem, quando justificava o seu voto o Sr. João Bap-
tista, de examinar pessoalmente, dentre os documentos que S. Ex. offere-
ceu, um diploma reconhecendo um dos deputados de uma das -assembléas 
em conflicto, e, neste diploma, constatei a assignatura de dous juizes de di-
reito e de cinco juizes municipaes do 4- 0 districto, em que se fazia a apu-
ração. · 

Se o districto eleitoral se compõe de 10 municípios; se o diploma está 
assignado por sete membros da junta, que constituem a maioria absoluta 
de 10, parece-me que o diploma é legitimo. 

O meu honrado collega, ·o Sr. Paulino de Souza, formulou contra essa 
decisão duas objecções : a de não ser o juiz de direito de Iguasstí. o substi-
tuto effectivo do juiz de direito de Petropolis nos impedimentos deste ; ou-
tra, a de que, ainda quando se admittisse que o substituto do juiz de di-
reito, nas comarcas em que não ha termo annexo, seja o juiz de direito da 
comarca de mais facil communtcação com a primeira, - o substituto do 
juiz de direito de Petropolis seria o da comarca de Magé, que é a de mais 
facil communicação com Petropolis, e não o juiz de direito de lguasstí.. 
Creio, porém, que essas objecções foram bem refutadas; com efl'eito, nas 
comarcas em que não ha termo annexo, conforme a organização judiciaria 
do Estado do Rio, o supplente do Juiz de direito é substituto .delle, mas 
não substituto effectiCJo, visto que o substituto effectiCJo é o juiz 
de direito da comarca de mais facil communicação com aquella. Essa 
organização é a mesma que vigorou em Minas, durante a vigencia da lei 
n . 3?5, de 19 de setembro de 1go8, em que, nos termos que fossem sédes de 
comarcas, não havia juiz municipal, mas tão sómente um supplente, que 
podia deixar de ser togado. Estes supplentes não tinham competencia para 
dar despachos definitivos, nem com força de definitivos, quando es livessem 
substituindo o juiz de direito. E ' claro, pois, que, com a competencia assim 
reduzida e podendo mesmo, tanto pela antiga . organização mineira, como 
pela do Estado do Rio, deixar o juiz supplente· de ser togado, não se póde 
considerai-o como substituto efjectiCJo do juiz de direito, nos impedimentos 
ou ausencia deste. 

Ora, a lei eleitoral exi&'e, no Estado do Rio, que, quando não compareça 
o juiz de direito da séde elo districto, seja a junta apuradora do segundo 
gráo presidida pelo substituto effectifJo do juiz ausente . 

Quanto á outra objeção : admittindo-se que Magé ~<eja a comarca de 
mais facil communicação com Petropolis, occorre que ella está situada em 
outro districto eleitoral, que não o 4- o, e, assim, o sea juiz de direito tem 
funcção da mesma natureza na junta apuradora de outro districto. _ 

Hevidam, porém, os partidarios da assembléa situacionista, que, na im-
possibilidade do comparecimento do juiz de direito de Magé, por ter elle tra-
balho do mesmo genero em outra junta apuradora de diverso districto, de-
veria ser elle substituído na presidencia da de Petropolis pelo seu substituto 
effectivo--'- que é o juiz de Theresopolis . 

Este argumento, porém, não procede, porque, se o juiz de direito de 
Magé não era competente, o seu substituto ·effectivo tambem não poderia 
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ser, visto que nemo ad alium plus juris transferre potflst quam se ipse 
habet. 

Em summa, parece que a junta apuradora, em que tinham assento dous 
juizes de direito e cinco juizes municipaes togados, não podia ser presidida 
por um juiz supplente, cuja restricta competencia é a prova de que elle não 
é o substituto efrectivo do juiz de direito da comarca - presidente nato da 
junta apuradora. 

Nem só por esse lado transparece a illegitimidade da outra junta presi-
dida pelo juiz supplente de Petropolis; com effeito, fizeram parte della al-
guns dele()'ados de junta~ municipaes, não obstante terem c·omparecido e 
funccionado na outra junta os presidentes das referidas juntas parciaes dos 
municípios. 

Affirmou-se aqui que esses presidentes das juntas dos municípios não 
podiam comparecer, visto que as ditas juntas tinham já escolhido df'ntre os 
seus membros outro delegado, afim de tomar assento na junta de apuração 
geral do districto na fôrma do art. 87 da lei estadual n. :;81, de 14 de no-
vembro de 1906, cujos termos são os seg·uintes : 

" A junta apuradora da séde dos districtos eleitoraes se reunirá no 
cdificio da Camara Municipal e será formada pelo juiz de direito da co-
marca, como presidente, ou seu substituto effectiro, na falta ou impedi-
mento elo · primeiro, e dos presidentes das j'untas dos municípios do dis-
tricto respectivo, ou de um dos membros, delegado ·pelos outros, e fará a 
apuração geral dos votos constantes das authenticas das apurações parciaes 
das eleições para deputados, dentro do prazo de 3o dias, depois destas apu-
rações. Servirá ele secretario o tal>ellião que fôr designado pelo presidente 
da junta. " . . , 

Aquelle argumento, entretanto, não tem o menor valor, desde que se 
attencla a que o presidente nato elas junta~ dos municípios é quem tem a 
competencia para tomar assento na junta apuradora geral da séde do 
districto eleitoral e que os delegados sómente são escolhidos para prevenir 
o caso eventual elo não comparecimento do presidente da junta municipal. 
Não se comprehencle, porém, que, estando presente o presidente efl'ectivo 
ela junta parcial, funccione na junta geral o delegado daquella, que é 
apenas um substituto eventual do dito presidente, para os casos do não 
comparecimento destê. 

A junta presidida pelo juiz supplente Autran não tem a menor appa-
rencia de legalidade, não se podendo computar, ao menos, no numero dos 
seus membros, os delegados ele juntas parciaes, cujos presidentes não esti-
veram ausentes ; mas, ao contrario, compareceram aos trabalhos ela outra 
junta, sob a presidencia elo juiz de direito ele Ig·uassú. • 

Daquella jlmta se pode dizer o que o illustre ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Dr. Pedro Lessa, disse de uma das mesas do Conselho 
Municipal desta Capital, em sua declaração de voto no habeas-corpus reque-
rido pelo Senador Sá Freire em favor do Dr. Thomaz D~ll.lno e outros can-
didatos aos log·ares de intendentes. Disse S. Ex. o seguinte e hem se appli-
cam as suas palavras ao caso em questão, invertida sómente a referenda 
feita ás autoridades federaes, pois que na presente especie o governo do 
Estado é que era o interessado úa constituição da Mesa illegal, do que estou 
tratando: 

" O que se vCÍ'ificou foi sómente isto : Ao lado da Mesa legal, que é a 
presidida pelo mais velho dos intendentes diplomados, formou-se uma 
outra, presidida por intendente mais moço. E ' evidente e indiscutível que, 
em face da lei, a segunda Mesa representa apenas uma extravagancia, um 
capricho, um gracejo de mau gosto. Só ha uma Mesa, a pl;'esidida pelo mais 
velho. Si as autoridades mmlicipaes e as federaes, observando seriamente a 
lei , não se correspondessem com a Mesa illegal ; si a considerassem inexis-
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tente, bastaria isso para que desapparecesse o facto que se . equipat·ou á 
força maior. " 

Quando mesmo· a junta não devesse ser presidida pelo juiz de direito de 
Iguasstí, o certo é que ella era a junta legal, pois que a ella compareceram 
sete juizes togados, ou a maioria absoluta dos que deviam constituil-a. 
Não ha como destruir esse argu_mento e nelle se resume a questão. 

Si houve irregularidade quanto á pessoa do presidente, tal irregulari-
dade não destróe a legitimidade da junta. 

Dir-se-ha, porém, que o Supremo Tribunal Federal, julgando o habeas-
corpus requerido pelo Dr. Joaquim Marianno Alves Costa, decidiu, pelo 
voto do Sr: ministro Ribeiro de Almeida, que são nullos os diplomas do 
requerente e dos seus companheiros de districto , por terem sido expedidos 
por pessoas incompetentes para fazel-o. 

E' .certo, entretanto, que aquella decisão do Egregio Tribunal não póde 
ter · a extensão que lhe attribuem erradamente, visto que " o habeas-corpus 
tem por fim sómente proteger a liberdade individual e nunca o de resolver 
concomitantemente uma questão de in!Jestidura em funcções de ordem legis-
lati!Ja "• como ensina o illustrado ministro Dr. Pedi·o Lessa em sua já refe-
rida declaração de voto no habeas-corpus requerido por alguns candidatos 
aos postos de memJ)ros do Conselho Municipal deste Districto. 

Em apoio de sua opinião, transcreveu o Dr. Pedro Lessa palavras de 
Kent (Commentaries on American law, vol. 2. 0 , pag. 26, da 14.a edição) de 
Cooley (Constitutional Limitations, pag . .!j12, da 6.a edição) e de Atilio Bru-
nialti (i l diritto constituzionale e la política, pag. 642). 

O Sr. Senador Coelho e Campos, fallando sobre este projecto no Senado, 
tambem se pronunciou nos seguintes termos, quanto ao alcance do accordão 
do Supremo Tribunal Federal : 

" O illustre Senador por S. Paulo oppõe que o Supremo Tribunal Fede-
ral, denegando ao Dr. Alves Costa o habeas-corpus impetrado, teve por 
nenhum o seu diploma, annullou-o. A conclusão é absurda ; escapa á alçada 
do Tribunal conhecer de diplomas, e muito menos annullal-os. Tenho por 
jurídico o voto do Sr. ministr-o Amaro Cavalcanti. Aquelles mesmos que 
concederam a ordem a uns e não a outros diplomados, fundaram sua dene-
gação na incerteza pela duplicata dos diplomas. 

Mas esta denegação não dá nem tira direitos : o diploma do Dr. Alves 
Costa continuou, como t'stava, contestado, mas habilitando-o sempre para 
a presidencia na verificação de poderes. 

A concessão da ordem de habeas-corpus garante a liberdade de loco-
moção, não afl'ecta aos diplomas que serão julgados validos ou nullos pela 
assembléa verificadora; e nada mais. " 

Ao Dr. Alves Costa, portanto, que tinha sido o presidente da assembléa 
no ultimo armo da legislatura anterior, competia a presidencia das sessões 
prepara to rias da nova legislatura, na fórma do art. r . o do Regimento interno 
da assembléa, que dispõe o seguinte : 

" No primeiro armo de cada legislatura, I5 dias antes do designado em 
lei para a abertura da Assembléa Legislativa do Estado, reunidos os Depu-
tados eleitos na sala das sessões da Assembléa, ao meio dia, occupará a 
presidencia o Deputado que tiver sido presidente, !. 0 ou 2. 0 vice-presidente, 
na ordem da precedencia na ultima sessão legislativa anterior, ou extraordi-
naria, si houver sido eleito para a nova legislatura, e, na falta de qualquer 
destes, o I. 0 secretario ou 2. 0 , que tambem tenham servido na Mesa ante-
rior. " 

Affirmou-se, porém, que o Sr. Alves Costa não tinha sido eleito, pelo 
que não podia presidir á assembléa, nas suas sessões preparatorias ; não 
podia nomear a commissão de cinco membros para organizar a lista dos 
diplomas líquidos , sendo, por isso, todos os actos subsequentes nullos. 
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Sr. Presidente, não ha meio de se poder declarar previamente que elle 
não foi eleito, quando é certo que teve a somma de votos necessaria para 
.fazer presumir essa eleição, tanto que foi diplomado. . · 

Do contrario, seria incidirmos numa petição de principio, dando como. 
demonstrado aquillo que se quer demonstrar. 

Senhores, a presumpção é que foi eleito o individuo que é portador de 
um diploma legitimo e válido. 

Os que contestam a legitimidade do Sr. Alves Costa para presidir ás 
sessões preparatorias da assembléa affirmam que elle não foi diplomado e, 
oortanto, não foi eleito. . 

Mas, não se tendo demonstrado que não tenha sido diplomado, não ha 
como affirmar que não foi eleito . · 

Toda a argumentação do meu honrado collega Sr. Paulino df' Squza 
(sem faltar ao respeito que devo ao seu talento e ás suas opiniões), exposta 
em seu folheto sobre o caso fluminense, gyrará em torno de uma petição de 
principio, dando como demonstrado aquillo que se quer demonstrar. 

Pelos requisitos e apparencia externa dos diplomas, pelas circumstan-
cias occorridas na constituição das duas juntas, vens o que a assembléa légi-
tima é a que, como tal, foi reconhecida pelo Senado. 

Não se póde dizer que, reconhecendo essa assembléa, o Poder Legisla-
tivo da Republica sancciona e homologa todas as decisões que, porventura, 

· esta assembléa tenha praticado no reconhecimento dos poderes de seus 
membros. 

A funcção do Congresso é exclusivamente reconhecer dentre as duas 
assembléas, pelo modo de constituição de uma e outra, qual seja a legitima. 

Quanto aos actos de reconhecimentos de poderes dos seus membros a 
assembléa é soberana. O Congresso Nacional não revê, não reexamina esses 
actos da assembléa, pois o Congresso Nacional não é segunda ino;tancia 
dessa ultima. 

Sobre esse aspecto da questão, o Senador João-Luiz Alves assim se pro-
nunciou no Senado : 

« Fallece ao Congresso Nacional- é meu modo de vêr - competencia 
para examinar as eleições de cada um dos cidadãos que se diz deputado 
eleito em uma e outra assembléa, para o fim de validar umas, annullar 
outras, reconhecer .este ou aquelle; o reconhecimento de poderes, o estudo 
das eleições é da competencia exclusiva da assembléa que tenha sido legi-
timamente constituída. " 

Dar tal competencia ao Congresso Nacional é que seria matar a auto-
nomia estadual. 

O Congresso Nacional não indaga de quem foi eleito, mas de quem, em 
face da lei local, se constituiu legitimamt_:nte em assembléa legislativa -
par~ os effeitos de reconhecimento de poderes e subsequentes. · 

Verificando de que lado está a legitimidade organica, por esse se pro-
nunCia, com o exclusivo fim de fazer cessar a dualidade, isto é, de reinte- . 
grar a fórma republicana por elle violada. 

Para chegar a esse resultado, no caso concreto, o Congresso encontra o 
preceito do Regimento Interno da Assembléa Legislativa do Estado do Rio, 
em virtude do qualo presidente legítimo· da nova assembléaé o presidente da 
anterior, desde que tenha sido eleito, embora contestado. 

E' claro que a expressão " eleito " equivale a diplomado, nesse caso, 
porque só se expede diploma ao que reune maioria de v:otos e porque só 
depois de reconhecido é que o candidato se póde dizer eleito,· sendo certo 
que o reconhecimento é posterior á installação da assemhléa em sessões 
preparatorias. 

Pergunto agora : qual a assembléa que se installou legitimamente ? 
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Respondo que aquella que se installou sob uma presidencia legitima, 
porque foi precisamente para impedir as duplicatas que a Assembléa do 
Rio, como a do Espírito Santo, seguindo o exemplo da Camara dos Depu-
t_ados federaes, adoptou o alvitre d·3 fazer presidir a nova assembléa o presi-
dente da anterior, uma vez diplomado. 

E' certo gue, sendo o reconhecimento do Congresso Federal posterior á 
constituição da assembléa reconhecida, delle resultará a legitimidade da 
investidura dos membros, já por sua vez proclamados, da dita assembléa. 
Isto, porém, é uma consequencia forçada da competencia, que ao Congresso 
Nacional foi dada pela Constituição Federal, para decidir definitivamente 
das questões de duplicata dos orgãos dos poderes dos Estados, consoante o 
principio do n. 3 do art. 6.0 da Constituição. 

E' impossível ao Congresso exercer essa sua attribuição, sem homolo-
gar, implicitamente, os actos já praticados pela assembléa, que elle julga 
legitima. 

Os precedentes americanos comprehendem tambem casos em que o 
governo federal reconheceu uma assembléa em conflicto de duplicata, e, 
portanto, homologou implicitamente todos os actos por elle praticados ante-
riormente. 

Attenda-se ao celebre caso da Luiziauia, em 1873-1874, entre Mac. 
Ennery e Kellog- dons governadores e duas assembléas, sendo uma con-
servadora e outra radical. 

Não reconhecemos os poderes dos Deputados do Estado; reconhecemos 
como legitima uma das assembléas. Agora, ella que reconheça os seus 
membros. 

UM Sn. DEPUTADO. -Já reconheceu ha muito tempo. 
O Sn. MELLO FRANCO. - Quanto aos precedentes brazileiros tenho a 

dizer que ha aqui um projecto apresentado em 1895, com o brilhantissimo 
parecer do Dr. Paulino de Souza Junior, em um caso de duplicatas de 
assembléas, no Sergipe, sendo o parecer assignado pela Commissão mixta 
de Senadores e Deputados, nomeada para resolver sobre os termos do pro-
jecto . 

Eis o projecto de lei n. 4o de t8g5. 
Artigo 1. 0 O Poder Executivo intervirá no Estado de Sergipe, para o fim 

de assegurar o exercício do Poder Legislativo á assembléa legislativa, ins-
tallada em 7 de Setembro de x8g!f, por convocação do então presidente, 
Dr. José Calazans, na villa do Rosario do Catete, e o exercício do Poder 
Executivo ao coronel Antouio de Siqueira Hora, vice-presidente eleito, a 
quem o mesmo presidente transmittiu o governo e o Tribunal da Relação 
deferiu o compromisso exigido pela Constituição. 

Art. 2.° Ficam autorizadas as despezas necessarias para este fim . 
Sala das Commissões, 16 de Setembro de I8g5. - Gonçaloes Chaoes. -

Paulino de Souza Junior, relator. - Joaquim Correa de Araujo. -A. Coelh@ 
Rodrigues. -Benedicto Leite. 

Esta assembléa, já depois de ter encerrado as suas sessões e de ter 
exercido as suas fnncções legislativas, tranquilamente, foi, entretanto, 
reconhecida em um projecto de lei, que transitou pelo Senado em tres 
discussões e passou em segunda nesta Camara, tendo cahido em 3.a, sem 
que contra elle se objectasse que o acto do Congresso Nacional importava 
em fazer elle reconhecimento de poderes da assembléa sergipana. E, no 
entanto, ahi, neste projecto, não só se reconheciam poderes de uma assem-
b léa, como ainda se reconheciam os poderes do presidente do Estado e do 
vice-presidente. 

Em xgo5, quando se deu a duplicata de assembléas no Estado da Bahi1;1. 
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e a do g-overnador, tendo-se attribuido esta autoridade, ao mesmo tempo, o 
barão de Camaçary e o barão de Geremoabo, - o Deputado bahiauo Leovi-
gildo Filgueiras c outros companheiros de bancada apresentaram á Camara 
o seguinte projecto : · 

" O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. O Poder Executivo, reconhecida a legitimidade do Poder 

Legislativo do Estado da Bahia, representado pela Camara dos Deputados, 
diplomados pelas juntas apuradoras competentes, e legalmente constituidas, 
e pelo Senado, formado pelos dons terços subsistentes, findo o ultimo 
biennio legislativo, de accórdo com a Constituição desse Estado, garantirá 
aos representantes do referido poder, mediante o emprego dos meios consti-
tucionalmente facultados, o exercicio de suas funcções. 

S. R. - Sala das sessões, 7 de Novembro de r8g5 . - Leo()igildo Ji'ilguei-
ras. - Augusto de Freitas. - Santos Pereira. - José Ignacio. - Sebastião 
L{tndulpho.- Fla()io de Araujo.- Cesar Zama. '' 

A hora está finda . - Direi sobre isto apenas, em additamento, que, em 
c·aso de conflicto de jurisdicção entre dous paizes - ratione Zoei - por 
exemplo, a decisão do tribunal superior não importa em ter este se pronun-
ciado e homologado todos os actos já praticados, no exercicio de suas 
funcções, pelo juiz inferior a favor de cuja competencia fór julgado o con-
flicto. · . 

Muitos desses actos podem ser, em via de outros recursos legaes, 
annullados mais tarde pelo tribunal superior. 

Assim, quanto ao reconhecimento de uma das assernbléas em conflicto, 
o Congresso N acionai não tem nada a ver com o in o do por que ella exerceu 
a soberana funcção de reconhecer os poderes de seus membros . Elle limita-
se ao reconhecimento da legitimidade da corporação, examinando sómente 
a legalidade de seu modo de constituição. 

Resumindo o debate do caso concreto : 
Estudada a questão sob o ponto de vista da legalidade das duas assem-

bléas que disputam o direito de ser um dos ramos do Poder Legislativo do 
Estado do Rio de Janeiro, não vacillo em affirmar que a legitima é a que 
foi presidida, em suas sessões preparatorias, pelo Dr. Alves Costa. E isso 
~~;ffirmo, Sr. Presidente, estribado no Regimento Interno da Assembléa e na 
lei eleitoral e judiciaria do Estado. 

Vejamos o que diz o art. 1. 0 da reforma do Regimento Interno da 
Assembléa: 

,, No primeiro anno de cada legislatura, r5 dias antes do desi-
gnado em lei para a abertura da Assembléa Legislativa do Estado, 
reunidos os deputados eleitos na sala das sessões, ao meio dia, 
occupará a presidencia o deputado que tiver sido presidente, 1. 0 ou 
2. 0 vice-presidente na ordem da precedencia, na ultima sessão legis-
lativa annual, ou extraordinarla, si houver sido eleito, para a nova 
legislatura, e na falta de qualquer destes, o 1. o secretal'io ou 2 . o, si 
tiverem sido igualmente eleitos, embora contestados estes ou 
aquelles. " 

Por esta disposição clara, terminante e inilludivel, não póde pa.Íl'ar 
duvida. no espírito de quem quer que seja que ao Dr. Alves Costa. competia. 
presidir as sessões preparatorias da nova assembléa, por ter sido o presi-
dente da assembléa, que terminou o seu mandato, e por ter sido eleito para 



246 

· a nová legislatura, o .gue se . verificou pelo s-~ande n~mer.o de voto.s ql!~ 
obteve e que a apuragao parcial confirmou, alem do diploma, que lhe foi 
conferido pela Junta Verificadora, que se reuniu em Petropolis, a séde da 
junta apuradora do 4. 0 districto . .. 

Aquelles que combatem a legalidade da presidencia do Dr. Alves. Costa, 
dizem que o diploma com que este se apresentou á Assembléa é nullo, 
porque lhe · foi conferido ·por uma junta que se constituiu viciosamente, 
tendo como presidente o juiz de direito de Iguassú, que não era o 1. o sub-
stituto do juiz de direito de Petropolis, e sim o Dr. Henrique Aulran, na qua-
lidade de juiz supplente do juiz de direito, conforme a tabella organizada pelo 
Trilllmal da Relação, em 1909. 

Antes de tudo, Sr. Presidente, é pr~ciso assignalar que esta tabella foi 
organizada para a substituição dos juizes com referenda a attribuições de 
caracter judiciario e que só póde ser applicada a funcções de outra especie 
quando não collidir com outras leis de natureza e fins differentes. 

Assim é que, Sr. Presidente, do estudo feito na lei estadual n. 761, de Igo6, · 
que regula as eleições, vê-se tambem que o legislador, pautando as suas 
disposições pela lei eleitoral da União, não quiz que, de fórrna alguma, 
pudesse intervir na constituição das mesas eleitoraes e das juntas apura-
doras, elemento estranho ás circumscripções políticas a que cada uma dellas 
pertence -mesas ou juntas. 

Para verificar-se a verdade desta asserção, basta ler os dispositivos que 
se encontram nos arts. 46, 47, 79 e seus paragraphos, 87, 88 e seus paragra-
phos da citada lei n. 781. 

Affirmando estes dous princípios, que são incontestaveis, estudemos o 
caso sob o ponto de vista da jlmta apuradora de Petropolis, no que diz res-
peito á substituição do seu presidente. 

Diz a lei eleitoral, em seu art. 87 : 
" A junta apuradora será formada pelo juiz de direito, como presidente, 

ou seu substituto effectiro, etc. " 
No art. 87, tratando da apuração parcial das eleições, diz a lei que a: 

junta será composta da autoridade judiciaria de maior categoria ou de seu 
substituto legal. · · , · 

Note a Camara a differença dos termos de .que usa a lei: quando se 
refere á junta de apuração geral, diz que o juiz de direito será substituído 
pelo seu substituto effectiro, e tratando da jnnta de apuração parcial, que a 
substituição se fará pelo substituto legal. . 

Ha, pois, uma distincçãó, proposital e importante, que o legislador elei-
toral julgou indispensavel fazer. 

Pode-se-ha dizer que substituto legal é o mesmo que substituto effec-
tivo? 

Por certo que não, pois ao legislador não é dago querer significar, ao 
mesmo tempo e na mesma lei, ·a mesma cousa com vocabulos diversos. 

Genericamente, ambos os substitutos estão comprehendidos na idéa de 
legalidade, porque não póde haver substituto senão determinado por lei; 

- mas, na especie, um delles, o effectivo, participa de uma certa qualidade, 
que o outro-o legal , não tem. 

Definindo os dous termos, facilmente se verá a sua distincção. Substi-
tuto legal é aquelle que é designado na fórma da lei, segundo 'o que regula 
a lei, para fazer as vezes de outro; - substituto effectivo é aquelle que é 
permanente, que está sempre em funcções, que tem exercício. 

Póde-se applicar esta definição aos juizes supplentes, que só funccionam, 
ou têm exercício de qualquer natureza, na falta ou impedimento dos juizes 
de direito, e após os juizes municipaes do termo, ou termos, quap.do a 
C<ilmarca os tem ? 
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Por certo que não. _ . 
Logo, ao juiz supplente- Dr. Henrique Autran -não podia competir a 

substituição do juiz de direito de Pet:r:opolis na junta apuradora. 
Se não cabia ao juiz supplente- a quem competia então? 
Respondem os adversarios do Dr. Alves Costa: 
Ao juiz de direito de Magé, que é a comarca mais visinha de Petropolis. 
Mas, esta substituição não se pôde dar, respondemos nós, porque a 

comarca de Magé não faz parte do 4. o districto eleitoral, e, portanto, o seu 
juiz do direito não pôde fazer parte da junta apuradora de districto político 
a que não pertence. · · 

A este argumento, objectam os amigos do Dr. Modesto de Mello : Se 
não pôde ser o juiz de Magé, pur não pertencer esta comarca ao 4. 0 districto 
eleitoral, compete ao juiz de Therezopolís, que é termo da comarca de Magé 
e que, segundo a divisão eleitoral, pertence ao 4· o districto político. · 

Este argumento, que parece invulneravel, cede á simples reflexão de -
que, se o juiz de Magénão pôde substituir o juizde direito de Petropolis em 
materia de apuração eleitoral, pela razão acima dada, como poderá substi-
tuir o juiz de direito de Petropolis o substituto do juiz de Magé, que só tem 
as attribuições que este lhe transfere, ou empresta? Se ao mandante falta 
capacidade para praticar um acto, como se poderá admittir capacidade em 
seu mandatario para exercei-o? 

, Si, poi·tanto, Sr. Presidente, não competia, nem ao juiz -supplente de 
Petropolis, nem-ao juiz de direito de Magé, nem ao juiz municipal de There-
zopolis substituir o juiz de direito de Petropolis, sómente ao juiz de Iguassú-, 
que é, depois da de, Magé, a comarca mais visinha de Petropolis, per-
tencia assumir a presidencia da junta, como o fez, e apurar as respectivas 
eleições, com os outl'os membros, que compal'eceram, perfazendo . o numero 
de sete. 

Outro argumento, Sr. Presidente, me suggere o art. rg da citada lei 
n. 740, de 29 de Setembro de rgo6, e com fundamento nelle ouso affirmar 
que o juiz de direito de Petropolis não andou bem, passando o exercício de 
suas funcções ao Dr. Raul Autran, que, por fôrma alguma, podia presidir 
uma junta de juizes togados, alguns delles juizes de direito, e seus supe-
riores, hierarchicamente fallando. 

Diz o art. ro: " Os juizes de direito serão substituídos em seus· impedi-
mentos pelos juizes municipaes do termo, ou termos da comarca, na ordem 
que o Presidente da Relação designar. 

·· Paragrapho . Na falta ou impedimento destes, a substituição será feita 
pelo juiz de direito da comarca mais proxima, tendo em vista a facilidade 
de communicação. " · -

Ora, se assim é, e si a comarca de Petropolis não tem termo, devia o 
juiz de direito convidar o juiz de direito de Iguassú para ir presidir a apu-
ração, e não como illegalmente fez, passar o exercício ao Dr. Autran, que, 
como supplente, só o pôde substituir no preparo do processo (art. 12 da 
citada lei). 

Toda esta balburdia, atropello e confusão, que tiveram por causa a 
falta da exacta interpretação do art. ro da lei n. 740, foram, felizmente, 
sanadas pela presidencia do juiz de direito de lguassú, que, com a sua pre-
sença, legalizou todo o acto, emp:r_estando-lhe todos os efleitos jurídicos . 

Demonstrado que a junta presidida pelo juiz de direito de Iguassú se 
constituiu legalmente, e que legal foi o diploma expedido ao Sr. Alves Costa, 
provado fica tambem, e de -modo exhuberante, que a Assémbléa por elle 
presidida é a legal, e legaes todos os actos que della dimanaram no processo 
de verificação aos poderes, em o qual é soberana, mesmo até em suas 
demasias. · 

Vou concluir estas dispersas observações, cujo merecimento unico é 
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serem filhas da mais sincera convicção e da mais pura honestidade poli-
tica. 

Não é possível abordar em tão pouco tempo toda a vastidão da materia 
em debate. · 

O assumpto é dos mais delicados do nosso regimen. 
Devemos examinai-o com a maior calma, sopitando todos nós o impulso 

das paixões políticas. 
Nada valem as melhores instituiçõe&, sem o patriotismo dos governantes 

e a educação democratica do povo. 
Walter affirmava, com grande razão, que" do fundo do tumulo de todas 

as republicas desapparecidas se eleva uma voz para nos dizer que só a 
vigilancia a mais incessante e a mais clarividente é que póde conservar a 
nossa liberdade ". 

Esta questão deve ser resolvida sem preoccupação regionalista e sem 
sentimentos partidarios. 

O maior perigo, o ponto mais fraco das instituições federalistas, diz o 
duque de Noailles, consiste em que, nas grandes crises entre os poderes 
da União e os dos Estados, momentos ha em que o nosso espírito perg·untà a 
si mesmo de que lado está a Patria. 

Eduquemos, pois, o nosso caracter e aperfeiçoemos sempre os nossos 
sentimentos, para que a imagem da Patria não nos appareça, a nós "seus 
operarios ephemeros ", sinão como a grande, a eterna, a indissoluvel Fede-
ração Brazileira. Tenho concluído. (Muito bem, muito bem, palmas . O Ora-
dor é cumprimentado.) 

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO 

O Sr. Candido Motta (iVfo!Jimento geral de attenção. Profundo silen.: 
cio). - Sr. Presidente, o honrado constitucionalista patrio, Sr. João Bar-

l. a discussão balJ:lo, discut~do no . Senado da Republic~ um 
. proJecto de le1, que visava a regulamentaçao do 

do proJecto n. 19 . art. 6. 0 da Constituição Federal, terminou a sua 
notavel oração com as seguintes palavras : 

Por largo campo, indomito .e fremente 
Corre o Nilo espumoso . 

Feroz alaga a rapida corrente 
O .Egypto fabuloso. 

Mas, si na grau carreira, ás ondas grato 
Tributo de caudaes rios acceita 
Soberbo não rejeita 

Pobre feudo de incognito regato. 

Por minha vez, Sr. Presidente, ao Nilo espumoso, ao Nilo fremente, ao 
nosso Nilo, indomito e soberbo, offereço, consagro e dedico as modestas 
observações que vou fazer sobre o projecto em discussão, pedindo que 
acceite esta contribuição rninima de um incognito regato nas caudaes dos 
seus triumphos, para a perfectibilidade das suas glorias. (Riso.) 

Sr. Presidente, republicano como os que mais o forem, daquelles mesmo 
que nunca foram outra cousa, nunca morri de amores pelo nosso pacto 



fundamerrtal : roupa talhada sob medida alheia, cobertura impropria d~s 
nossos. climas, mecanismo destinado a funccionar, não sob a acçao 
impetuosa e ardente do nosso temperamento de meridionaes e de latinos, 
mas sob a acção calma, fria e pertinaz dos habitantes das gelidas regiões 
do Norte. · 

E quando não tivesse outros motivos, o simples facto da existencia 
deste famoso art. 6. 0 seria sufficiente para que eu me atirasse aos braços do 
revisionismo radical, onde, se não me acho em erro, sómente se encontram 
a.s valvulas de segurança para a perfeita estabilidade do regimen, e as con-
dições necessarias para a effectividade do lemma da nossa bandeira. 

Aprendi que a .constituição política de um povo é a obra que todo cida-
dão deve saber de cór. Mas, quem assim ensinava tinha naturalmente em 
vista as constituições taes como devem ser, isto é, um modelo de concisão 
e de clareza, ao alcance de qualquer: um cod1go perfeito de garantias e 
direitos, absolutamente insophismaveis, fóra do alcance das interpretações 
accommodaticias, inteiramente a coberto das hermeneuticas de algibeira. 

E, de facto; Sr. Presidente, de que serve termos de cór uma Constituição, 
quando sobre os seus termos, 20 annos decorridos da sua effectividade, 
ainda se disputa como no primeiro momento ? 

De que serve termos de cór uma Constituição, quando, ao applicarem-
na, estabelecem-se diariamente as mais vivas controversias, chocam- se 
os mais desencontrados pensamentos, levantam-se as mais cruciantes 
duvidas? 

De que serve ter de cór uma Constituição, que, como a nossa, contém 
um art. 6. 0 que não sei si deva comparar a uma Babel a confundir as lín-
guas, ou a uma Esphinge a desafiar a competencia e argucia dos mais ades-
trados decifradores? 

De que serve termos de cór a Constituição, quando ella contém esse 
art. 6. o que, destinado visivelmente a ser como que a clausula penal do 
contracto federativo, é justamente o ponto de apoio çom que se nos vem 
pedir que cubramos, com a soberania da nossa irresponsabilidade, um crime 
de ha muito premeditado, calma e friamente calculado, e . cujo autor, por 
astucia ou por molleza, não querendo agir por si só, pretende que segure-
mos-lhe nas mãos para poder vibrar, com mais vehemencia, a arma assas-
sina no coração da Republica! (Apoiados, mttito beml) 

O Sn. R<\.UL FERNANDES. -Não apoiado. 
O Sn. CA.l-vnmo MoTTA. -Não apoiado, diz o honrado collega, mas não 

h a por emquanto motivo para contestações; ao contrario rejubilemo-nos de 
que assim seja; exultemps por exigirem tão pouco da nossa complacencia, 
rendamos graças ao Altissimo por ninguem ter-se ainda lembrado de con-
verter os representantes da nação, em suissos do Palacio do Cattete a montar 
guarda aos sybaritas do salão Silva Jardim! (Mttito bem.) 

Sr. Presidente, a boa fé politica é moeda que vae se tornando cada vez 
mais escassa no nosso meio circulante; e é interessante e curioso· que, 
quando todos os dias vi vemos a invocar o exemplo das outras nações em 
cousas de somenos importancia, ninguem se lembre, em certos momentos, 
de que a vigesima parte. do que, nos ultimos tempos, se tem praticado neste 
paiz, seria o sufficiente para que estes poderosos do dia fossem lançados 
a um perpetuo e irremissivel ostracismo, em qualquer outro paiz do mundo. 

A França, tão fecu11da em ensinamentos, nos mostra em factos da sua 
historia contemporanea, tres frisantes exemplos do que acabo do affirmar. 
Ella riscou de sua estima, obrigando-o a deixar o poder, um dos seus 
homens mais eminentes, quasi um idolo, porque não soube cohibir as 
malversações de um gellro sem escrupulos, e esse homem chamou-se 
Jules Grevy. 
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A França, condemnou a um longo ostracismo, o mais notavd dos esta.:. . 
distas da terceira republica, porque para salvar o paiz de uma crise vio-
lenta, cujas consequencias não lhe era dado prever, elle leu em pleno parla-
mento a noticia telegraphica de uma batalha, que só tres dias depois se 
realisou: e esse homem era Jules Ferry ! 

A França conden:mou a um duro olvido um homem, que desde a moci-
dade dedicou toda a sua actividadee ardor á propaganda das idéas republi-
canas é á fundação do novo regimen. Ella condemnou este l101nem, que a 
salvou do cesarismo combatendo Boulanger, porque para esta acção patrio-
tica, mal inspirado, elle lançou mão dos dinheiros do Panamá, embora suas 
mãos estivessem e se conservassem sempre limpas: e este homem se chamou 
Charles F locJUet ! ·· · · . . 

Entre nos, Sr. Presidente, parece que ninguem mais se lembra destes 
factos tão recentes. Não quero fazer o estudo nem mesmo referendas a actos 
de administração, que estão ahi palpitantes aos olhos de todos, e que aqui 
se achariam deslocados. Cinjo-me neste momento ás manobras políticas, á 
boa fé com que se procede em se tratando de assumptos e prohlernas como 
este, que dizem respeito á pl'opria essencia do regin1en, á estabilidade da 
Repuhlica Federativa. 

Não ha muito tempo. Foi no anuo de 1908 que, no visinho Estado do 
Rio de Janeiro, levantou-se uma grave questão referente á legitimidade do 
seu "'Overno. · . V. Ex. lembra-se que, depois de eleito Vice-Presidente da Republica 
o Sr . . Nilo Peçanha, e eleito em seu logar para Presidente daquelle Estado 
o Sr. Alfredo Backer, foi contestado que este tivesse o direito de exercer as 
funcções de seu cargo durante quatro annos, affirmando-se que o período 
governamental havia terminado no seu primeiro anno de governo. 

A' frente desta campanha contra a legitimidade dos poderes do Presi-
dente Alfredo Backer, achava-se o proprio Sr. Nilo Peçanha, que assim 
negava coram populo, a sua firma, letra e obrigação, exaradas em docu-
mentos puhlicos ! (Muito bem.) 

O SR. BARBOSA LIMA dá um áparte. 
O SR. CANDIDO MoTTA. - Pois hem, Sr. Presidente, este homem, depois 

de ter humildemente batido a outras portas, sem resultado algum, appellou 
pa:a o Senado, onde tinha assento como seu presidente, e não foi mais 
fehz. · 

A illustrada representação do Estado do Rio de Janeiro naqnella Casa 
do Congresso offereceu uma indicação, para que esta "votasse uma medida, 
no desígnio de restabelecer a ordem constitucional, bem como o regimen 
democrati<~o, no seu Estado. · 

A Commissão de Constituição e Diplomacia, sendo relator o eminente 
Senador Antonio Azeredo, estudou a questão e offereceu um parecer que, 
reconhecendo a illegitimidade do governo do Sr. Alfredo Backer, terminou 
pela incompetencia da intervenção dos poderes federaes na questão. Este 
parecer, que soffreu longo debate, e teve o voto em separado do illustre 
Sr. Moniz Freire, foi approvado no Senado por grande maioria. 

Passam-se os amws. O Sr. Nilo Peçanha, que deixou de andar de sacola 
en: punho, ?om<? um irmão pedinte .a esmolar pelas alminhas d~ purg·atorio, 
f01 por um mfeliz acasn, gumdado as alturas do poder. 

Não quiz perder a opportunidade, que a fortuna lhe offerecia, e eil-o de 
novo a tratar da reconquista do seu predominio no Estado visinho. E hoje 
já não se questiona sobre a usurpação do poder supremo do Estado do Rio; 
hoje questiona-se simplesmente sobre a legitimidade de uma das duas 
assembléas, que alli disputam o reconhecimento official. 

A questão é visivelmente muito menos importante, que aquella agitada 
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em 1908, poís que naquelle tempo tratava-se da leo-itimidade da mais alta 
autoridade do Estado cujo depositario era accusado de usurpar o poder, 
manu militari, ao passo que agora trata-se unicamente de uma duplicata de 
assembléas que disputam o .poder legislativo estadoal, poder este que, na 
propria opinião do illustrado relator da Commissão de Constituição e Justiça 
d esta Camara, carece de valor. 

E o interessante é que o m~smo relator, que em. 1908, no Senado, con-
cluía pela incompetencia dos poderes publicos da Vnião, para intervir em 
um caso de usurpação violenta, manu militari, como diziam os autores da 
indicação, porque isso seria um attentado á federação, vem hoje affirmar 
perante a Nação que, na hypo these actual, trata -se de um caso gra vis sim o, 
em que a forma republicana f ederativa estácompromettida, e que, portanto, 
é urgente a intervenção federal! 

E' digno de attenção, Sr. Presidente, o que consta dos Annaes a este 
Tespeito . · 

Bem sei que, com estas excavações, me vou tornar cada vez mais fasti-
dioso (ncio apoiados), mas perdoe-me V. Ex., desculpem-me os meus hon-
rados collegas, porque· estou cumprindo um dever, um dever de sinceridade 
republicana, e não devo , portanto, deter-me deante do receio de cançar a 
attenção dos meus pares á vista da magnitude do assumpto. (Apoiados .) 

As proposições, que eu aqui avançar, pretendo que sejam logo corrobo-
radas por provas immediatas e insophismaveis. 

Na sessão de 9 de Julho 1908, a Commissão de Constituição e Diplomacia 
do Senado emittiu, sobre a questão da usurpação de poderes pelo Sr. Alfredo 
Backer, um longo parecer onde se encontram os seguintes topicos, que. peço 
licença para destacar : 

" Deante dos actos anteriores, praticados pelos poderes publicos 
e políticos do Estado, desde Abril de 1906 até Agosto de 1907, nada 
tem conseguido a assembléa legislativa, que continüa, dahi para cá, 
considerando illegitimo o governo actual do Rio de Janeiro. E que o 
é realmente, mas na verdade, não é facil de se r esolver tão compli-
cado. problema político, principalmente quanto á União , por que a 
revisâo dos poderes políticos do Estado seria um attentado á Fede-
raçâo . ,, 

E prosegue o parecer : 
" A União não póde intervir em qualquer dos Estados da Fede-

ração, para restabelecer a sua constitmção violada, a não ser nos casos 
que interessam aos princípios da Constituição Federal, porque seria 
exorbitar das suas attribuições. Si uma lei federal não fosse cum-
prida, 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 Janeiro : a sua constituição é que foi violada; ás suas auto- , 
ridades compete a obrigação de restabelecei-a. E para nós ella foi 
violada, desde que se cogitou da eleição presidencial, em 1906. , 

E termina: 
" Comprehendemos perfeitamente o justo interesse que a repre-

sentação fluminense no Senado tem pela regularização da situação 
política e admiuistrativa do seu Estado, mas a verdade é que não é 
caso de intervenção dos poderesfederaes, por se tratar de u,m 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 
rarecer que não ha nenhuma medida de governo a propor ao 
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Senado, por não ser caso de intervenção dos poderes federaes , compe-
tindo aos poderes do Estado dar remedio ao caso. 

Sala das Commissões, 9 de Julho de 1908. - A. Azeredo, presi-
dente e relator. - Sá Peixoto. - Moniz Freire, com voto em 
separado. " 

Foi este, Sr. P1·esidente, o •· Deus o favoreça "• com que a Commissão 
do Senado despediu das suas portas o seu presidente de então . 

Como V. Ex. vê, a illegitimidade do Poder Executivo de um Estado, a 
usurpação de suas funcções, é questão domestica, em que a União não tem 
que intervir, é roupa suja que se deve lavar em casa; é briga em família, 
com a qual nada teem estranhos ao passo que a duplicata de a,ssembléas, 
anomalia que por si mesmo se dirime, que não r eclama a interferencia de 
pessoa alguma para ter solução, é que constitue caso de intervenção, porque 
affecta a fôrma federativa, porque constitue um caso de oppressão ao povo 
do Rio de Janeiro , o qúal se acha, por isso, sob o guante do despotismo! 

Sim, é tudo isso; e é preciso que o Sr. Nilo Peçanha volte para lá em 
triumphador, de botas e esporas, para restabelecer o domínio da ... lei! 

O SR. RAuL FERNAl\'DES.- V. Ex. não póde neo-ar que a questão de 
duplicata de assembléas ·envolve em si a duplicata do Poder Executivo, visto 
que ambas as assembléas já reconheceram e proclamaram dous presidentes 
para o quatriennio que começa em 3I de Dezembro proximo. 

O SR. CAJ.'IDIDO MoTTA. - Que importa?! Acabo de demonstrar, com o 
parecer da Commissão do Senado, que a usurpação do poder, pelo presidente 
do Estado, é um caso puramente domestico ... 

_o SR. RAuL FEHNANDES. - Não estou de accôrdo com a Commissão do 
Senado, nesse caso. 

O SR. CANDIDO MoTTA.- Nem podia estar, porque V. Ex fazia parte 
da Assembléa que proclamava a illegitimidade dos poderes do Sr. Alfredo 
Backer. 

O SR. RAUL FERNANDES. - Quero, porém, dizer que, do seu ponto de 
vista, o parecer do Senado, nessa época, é defensavel. 

O que elle dizia ê que tinha sido violada uma regra da Constituição esta-
dual, e isso não affectava a Constituição Federal; ao passo que agora o 
presidente do Estado, querendo dissolver a Assembléa eleita .. . 

VAmos DEPUTADOS. -Não apoiado ! 
O SR. ·RA.uL FEIU'IANDES. - . . . arvorou em assembléa uma outra, que 

não foi eleita, violando assim o regimen republicano federativo . (T1·ocam-se 
muitos apartes.) 

O SR. CANDIDO MoTTA. -Não creio que seja essa a opinião do nobre 
Deputado, permitta que o diga com toda a franqueza- porque conheço, e 
não de hoje, o seu espírito scintillante, conheço-o desde os fiancos acade-
Inicos onde S. Ex. deixou os rastros luminosos da sua passagem. 

O SR. RAuL FERNANDES . --Muito agradecido pela bondade de V. Ex. 
O SR. CAl"\'DIDO MoTTA. - S. Ex., Sr. Presidente, não p6de ser sincero 

quando diz que é defensavel o parecer da Commissão do Senado, pois que, 
se assim julga o de 1908, ha de convir que o acttial, em completo antago-
nismo com o primeiro, é absolutamente insustentavel ! Então é violação 
apenas da Constituição estadual o arrogar-se alguem a suprema autoridade 
do Estado , não podendo a União nesse caso intervir, e S. Ex. acha que é 
mais do que isso, qne é violação da Constituição Federal, legitimando a 
intervenção, o facto de lá se acharem, no Estado do Rio de Janeiro, uma 
Assembléa Legislativa e um ... club recreativo? (hilaridade. ) 
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O SR. B.AuL FERNA1"\DES. - Accentuo bem : em princ1p10, não estou de 
accordo com o parecer da Commissão do Senado, mas eHe é defensavel do 
ponto em que a mesma Commissão se collocou, e que sempre achei errado . A 
questão agora é muito differente. 

O .SR. CANDIDO MoTTA. - Só ha differença entre a posição do Sr. Nilo 
Peçanha naquella época e a de hoje. (Apoiados e protestos.) 

O SR. BARnosA LIMA. - E' que o Presidente nessa occasião era um e o 
Presidente da Republica agora é outro . Isso influe na psychologia dessa 
intervenção. · 

A solução seria diversa si o Presidente da Republica fosse o presidente 
de Sergipe. (Apoiados.) · 

O Sn. CANDIDO MoTTA. - Mas, Sr. Presidente, o parecer do Senado 
em rgo8 foi brilhantemente sustentado pelo seu relator, o Sr. Senador Aze-
redo, em cujos discursos se encontram verdadeiras preciosidades, que escla-
recem ainda mais o seu pensamento. 

No seu discurso de 28 ele Julho, dizia o Sr. Azeredo em resposta 
ao Sr. Muniz Freire : 

" S. Ex., concluindo pela intervenção no Estado do Rio ele Janeiro 
sem determinar de modo taxativo a intervenção, limita-se a auto-
rizar o Poder Executivo a intervir no Estado sem declarar os meios. 
Dada a autorização; o Sr. Presidente da Repubi.ica é porventura 
obrigado a fazer a intervenção? Certamente que não. Simples auto-
rização, como pretende S. Ex., o Governo, mesmo sanccionando a 
lei, poderia responder ao Congresso que não achava opportuno usár 
da autorização. nl 

Note a Camara que o actual projecto é em fórma de autorização. Neste 
caso, porém, o Governo não responderá com certeza como objectava o 
Sr. Azeredo ... 

" 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 presi-
dente da Assembléa, de accordo com a Constituição do Estado, 
tomasse conta do poder e procedesse a nova eleição ? de que fórma? 

A maioria não é intervencionista; não é, e considera que o caso 
presente não é da competencia dos poderes federaes. 

No regimen federativo seria prejudicial, constituiria um verda-
deiro perig·o, a intervenção, quando, por qualquer motivo, os poderes 
federaes se julgassem no direito de intervir neste ou naquelle Estado, 
desde que considerassem violada a respectiva Constitúição dentro 
elo proprio Estado. 

O principio republicano só é violado nos Estados quando as 
legislaturas ou os governos queiram inverter a ordem das cousas, 
substituir o regimen republicano pelo regimen monarchico. 

Diz Madison, interpretando o sentido do art. 4· o, em r8;S : " A 
autoridade (do poder federal) não se estende mais senão para garantir 
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a fórma republicana do governo, no que suppõe que ha um governo 
preexistente desta fórma, que deve ser assegurado. E desde que 
essa fórina republicana se conserve nos Estados, ella deve ser asse-
gurada pela Constituição. Estes podem alterar as suas constituições 

·e adoptar outras formas republicanas, e teem o direito de pedir para 
estas a garantia federal. " E aqui, gryphando até, diz mais : A unica 
restricção que se lhes impõe. é que não mudem suas constituições 
republicanas pelas anti-republicanas. 

Como Pascal, Story, autor de um livro muito conhecido, outros 
da mesma fórma, declaram que o r egimen federativo pede a inter-
venção quando ha sacrificio delle, nos termos em que o prescreve, 
ou ainda quando nas constituições dos Estados se procura adoptar 
a hereditariedade do poder ; então sim, está sacrificado o regimen 
republicano, o regimen federativo : mas fóra disto com a simples 
violação da Constituição dos Estados, não. O Governo Federal não 
tem o direito de intervir. 

A intervenção, Sr. Presidente, pelo Poder Federal, em cada um 
dos Estados é um verdadeiro perigo. -

E' uma verdadeira ameaça á Federação. 

Não devemos nos deixar levar pelas nossas paixões de 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 autonomia 
e soberania dos -Estados. ' · 

No caso do Estado do Rio, Sr. Presidente, entendo que não ha 
motivo para a intervenção dos poqeres federaes, e não ha porque a 
Constituição violada não feriu a Constituição Federal, nem as leis 
federaes. 

Não está prejudicado o n. 2 do art. 6. 0 da Constituição e si tives-
semos de admittir a intervenção dos poderes federaes neste momento, 
no Estado do Rio de Janeiro, outras pretenções surgiriam, e surgi-
riam bem, porque o caso do Rio de Janeiro, como os outros, não 
admitte absolutamente intervenção federal. 

Si porventura o Congresso Nacional votasse a intervenção no 
Rio de Janeiro, os outros que teem pretenções nos seus Estados, 
viriam muito justamente sollicitar do Cong-resso o seu voto. 

Não, Sr. Presidente, o caso do IUo de Janeiro deve ser resolvido 
no Rio de Janeiro. 

Assim, Sr. Preside~lte, desde que a violação da Constituição do 
Estado do IUo se deu lá, que os poderes estadoaes a resolvam, 
derimam as difficuldades politicas em que se encontram. Este é o 
parecer da maioria da Commissão, que o deu em respeito aos prin-
cípios federativos e em homenagem á Federação, porque esta será 
sacrificada no dia em que os poderes fe'deraes puderem intervir 
nos Estados por qualquer circumstancia, afastada do art. 6. 0 da 
Constituição. 
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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, entendo gue a Federação seria prejudicada si 
porventura adniit:tissemos a mtervenção no Estado do Rio, não só 
por este caso como pelos futuros e como ainda pela facilidade que 
advhia dahi na intervenção de cada um dos Estados. Bastaria que 
um caso qualquer, succedido em um dos nossos Estados long·inquos, 
tivesse dentro do Parlamento uma maioria occasional favoravel, 
para que a intervenção se fizesse e assim perturbasse a Federação. 

Desta fórma o prejuízo seria exclusivamente para a Federação, 
não havendo para a União vantagem alg·uma e seria ferido de morte 
o nosso pacto fundamental. . 

Parece pois, Sr. Presidente, que o pensamento elo Senado traduzido no 
parecer e no discurso do Sr. Antonio Azeredo, em rgo8 era de molde a não 
permittir a intervenção ora reclamada, porque neste caso como naquelle, 
nada existe que comprometta aquillo que os illustres Senadores entendem 
por fórma repzzblicana federativa, a que se refere o n. 2 do art. 6. o da Cons-
tituição Federal. 

A razão maxima, que ora determina a intervenção, é o facto de no con-
ceito do Sr. Pinheiro Machado, achar- se a liberdade popular no visinho 
Estado, asphyxiada .pelo e-uante do despotismo . 

Mas nesse mesmo discurso do Sr. Azeredo, se verifica que quando 
aquella proposição fosse verdadeira, quando o povo de um Estado qual-
quer se sentisse opprimido, o remedio não seria a intervenção dos poderes 
federaes, mas um outro que constitue a suprema lei : (lê) 

" O SR. LAURO SonnÉ. - E quando os povos desse Estado se 
sentem humilhados e se revoltam? 

O SR. A. AzEREDO . - Ahi sim, senhor. Quando os povos se 
sentem humilhados , vilipendiados, sacrificados em suas vidas, em 
suas propriedades, a revolução é um direito . 

O SR. PINHEIRO MACHADO.- E' a suprema lex. " 
No seu discurso de 3o de Julho de 1go8, o Sr. Azeredo reaffirma as 

suas idéas, tornando-as ainda mais claras com estes outros topicos que peÇo 
igualmente para destacar : (lê) 

" Dizia, Sr. Presidente, que os princípios constitucionaes 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 inconstitu-
cional; não inscreveu a hereditariedade do Governo, que tambem 
seria ferir um principio constitucional. >> 

E sobre a competencia do Congresso para determinar a intervenção (Zé) : 

" O homado Senador pelo Espírito Santo, porém, referindo-se 
ao art. 6. 0 e ás circumstancias que delle decorrem, declarou, com a 
convicção do seu espírito jurídico , que a iniciativa cabe em todos 
os casos ao Congresso Nacional. 

Discordo inteiramente de S. -Ex. 
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A disposição constitucional é clara, e a lei de responsabilidade 
votada pelo Congresso ainda mais clara : a iniciativa pertence ao 
Poder Executivo. " 

Afinal, Sr. Presidente, o parecer do Senado foi appl·ovado ·em votação 
nominal, na sessão de 3I de Julho, por 26 votos contra g, contando-se, entre 
os primeiros , os votos elos Srs. lndio elo Brazil, Urbano elos Santos, Belfort 
Vieira, Pires Ferreira, Francisco Sá, Pedro Borges, Bezenil Fontenelle, 
Alvaro Màchaclo, Gonçalves Ferreira, Araujo Góes, Joaquim Malta, Coelho 
e Campos, Oliveira Vallaclão, Augusto de Vasconcellos, Lauro Sodré, 
Feliciano Penna, Francisco Glycerio, Alfredo Ellis, Braz Abrantes, A. Aze-
redo, Joaquim Murtinho, Metello, Candido Abreu, Lauro Muller, Pinheiro 
Machado e Victorino Monteiro, isto é, com poucas excepções, os mesmos 
que com grande ardor patriotico votaram o actual projecto de intervenção! 

Eis ahi, pois, o contraste flagrante que ha entre a opinião do Senado, 
quando tratou da legitimidadP do poder do presidente do Estado do Rio, 
e agora que se trata da legitimidade de uma das assembléas. 

No primeiro caso entendeu que não havia violação alguma da Consti-
tuição Federal, e que a pendencia devia ser derimida dentro · do proprio 
Estado, agora entendeu que a duplicata de assembléas offende o principio 
republicano . federativo e, portanto, a Constituição Federal e que essa 
duplicata colloca o povo claquelle Estado sob o guante do despotismo! 

A questão do art . 6.0 ou, por outra, a . questão da intervenção nos 
Estados, Sr. Presidente, tem uma longa historia no parlamento brazileiro; 
e eu, hospede na materia (não apoiados {J'eraes) querendo aprender e trazer 
para o debate uma opinião conscienciOsa e honesta, passei pela cruel 
decepção de encontrar destas incoherencias, entre aquelles que combatiam 
uma causa que hoje sustentam, sem encontrar explicação para essa revira-
volta, a não ser aquella, pouco edificante, a que já me referi. · 

Mesmo aqui na Camara não são pequenas as incohereucias, e desde já 
peço licença para referir uma, que me parece das mais significativas. 

Em maio de 1906, si não me engano, o Sr. Wencesláo Escobar, digno 
representante do partido federalista rio-grandense, apresentou uma indicação 
no sentido do Congresso se pronunciar sobre a constituc~onalidade do Rio 
Grande do Sul. 

Na sessão de 25 de Junho daquelle ailno, o nobre relator da Commissão 
de Constituição e Justiça, o Sr. Germano Hasslocher, com aquella "e''"é que 
todos nós conhecemos e apreciamos, com aquella palavra brilhante e 
suggestiva de que usa e abusa (riso), oppondo- se ao requerimento do 
Sr. W. Escobar disse: 

" Vou demonstrar o absurdo da pretenção do meu collega, que 
sobretudo se espraiou sobre o chamado poder legislativo nos 
Estados, que diz concentrado nas mãos do Executivo, por este 
monopolizado . 

Meus senhores, sejamos sensatos e meditemos sobre as cousas 
que chamam a nossa attenção, e não arrisquemos opiniões precipi-
tadas em assumptos graves. Reflictamos cinco minutos e com boa 
vontade, nisto, nesta cousa que se intitula-:- o legislativo, o poder 
legislativo dos Estados - e veremos nascer em nós a vontade de 
rir que o titulo pret•:mcioso justifica. Quem ouve referendas a esse 
poder estadual imag·inará que se trata realmente de - um poder -
com attribuições vastas, legislando sobre o direito privado , direito 
civil, criminal, etc. No emtanto, vae se ver o que foi que a Consti-
tuição Federal deixou aos Estados e fica-se perplexo deante do 

.. 
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barulho dos defensores dessa sagrada .prerogativa. E' o termo que 
illude que nos engana . 

• Ah ! uma vez expostas as attribuições dos Estados em materia 
legislativa desfaz-se por completo todo esse alarido que parte de 
uma ficção com que se embasbaca o povo ignorante, e a que se 
pretende convencer que lhe tiraram suas mais raras prerogativas 
usurpadas por um poder unico e absoluto ! 

Poder legislativo dos Estados! Como isto deve ferir a imagi-
nação popular e ~ender um successo ! " 

De facto, Sr. Presidente, assim se deu e o nobre Deputado parece ter 
sido propheta, pois que por causa desse imaginoso poder, que faz rir e serve 
pour épater le bourgeois, surgiu o projecto em discussão, com o qual se 
pretende destruir pela base a actual organização política! 

Por causa desse poder que não vale dous vintens no conceito do nosso 
. illustre collega, é que se convulsiona o paiz, entorpece-se a marcha dos 
negocias puhlicos e a vida da Nação, esterilisa-se a acção do Congresso 
Nacional! 

Por causa dessa cousa que se chama pomposamente poder legislativo 
estadoal, para ferir a imaginação do povo, ou dessas duas cousas, porque 
são duas assembléas a disputar o reconhecimento alli no visinho Estado, é 
que aqui não mais se trabalha, deixa-se de votar as leis de meios para o 
futuro governo, e reclama-se uma intervenção immediata dos poderes 
federaes, como si se tratasse de salvar a Republica e manter a organização 
federativa! 

Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que a questão da intervenção dos poderes 
federaes nos Estados e da regulamentação do art. 6. 0 da Constituição 
Federal tem uma longa historia entre nós. 

Começou com um projecto de lei, que acautelava a autonomia dos 
Estados contra a interferencia indehita da União, e que foi vetado pelo 
primeiro Presidente, por entender que tal projecto é que offendia a auto-
nomia dos Estados, violando o pacto federativo. 

A phase, porém, mais importante é a que nasceu com a contra revolução 
de 23 de Novembro de rSgr. 

Como V. Ex. sabe depois do golpe de estado de 3 de Novembro, em 
todos ou quasi todos os Estados da federação deram-se deposições de 
governadores e dissoluções de assembléas legislativas, sob o pretexto tle 
que taes governadores e assembléas haviam pactuado com o golpe de 
e1>tado e por esse facto haviam se tornado igualmente criminosos. 

A situação geral do paiz tornou--se, por isso, um tanto anarchica, 
causando as mais serias apprehensões, porque se em alguns Estados foi o 
proprio povo quem tomou a iniciativa e levou a ell'eito a reivindicação dos 
seus direitos conculcados pela dictadura, em outros as deposições se deram 
por influencia directa do poder central. 

Impressionado com esses factos todos, o proprio marechal Floriano 
Peixoto enviou ao Congresso Nacional uma mensagem pedindo que este, 
estudando as condições em que ficaram os Estados, depois da dissolução 
violenta do Congresso, e do restabelecimento da legalidade, apresentasse e 
convertesse em lei as medidas que julgasse convenientes para a sua 
reorganização. 

Na sessão de rg de Dezembro de rSgr, o Sr. Al'istides Lobo, conside-
rando a urgencia do caso, requereu a nomeação de uma commissão especial 
para dizer sobre o assumpto. . 

Pediu incontinente a palavra, o honrado Deputado pela "f3ahia, hoje 
dlgno leader da maioria da Camara, e em um energico e vibrante discurso 
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combateu o requerimento que, no seu entender, não podia siquer ser objecto 
de deliberação por conter em seu bojo a destruição da republica federativa. 

Vale a pena reler alguns topicos do brilhante discurso de S. Ex.: 

O Sn. SEABRA. -Não fazendo, porém, cabedal desta ponde-
ração, perguntarei á Camara, si se jula:a com competencia para 
entrar na viela intima, economica dos J!;stados, no systema fede-
rativo, que adoptamos, porque tanto importa a approvação elo 
requerimento do nobre Deputado. (Apoiados e não apoiados.) 

Sem duvida. Si prevalecer o principio e a doutrina de que o 
Congresso Federal pócle intrometter-se na vida intima e autonomica 
dos )J;stados, que aliás já estão orga1úzados, revogar suas consti-
tuições, está anuiquilado o principio federativo. 

Poderemos ter uma Republica uuitaria, mas nunca uma Repu-
blica federativa, onde o respeito á autonomia dos Estados é um 
dogma. Desde que, Sr. Presidente, a Constituição Federal firmou a 
Republica federativa ; desde que, como consequencia deste systema, 
deixou aos Estados o direito ele se O!]'anizarem; desde que acloptou 
o principio de que o Congresso l<'ederal não póde intervir na 
organização e autonomia dos Estados, não comprehendo que o 
mesmo Cong:resso que votou a Constituição vá approvar o r equeri-
mento do nonre Deputado, que importa o desconhecimento completo 
daquella autonomia. 

Mas, Sr. Presidente, dizia eu, a pretenção do illustre Deputado, 
pela Capital Federal póde alarmar os Estados, que, certamente, não 
consentirão que sejam violadas as suas liberdades. Pede ao 
illustre Deputado, medidas legislatiCJas referentes á organização dos 
Estados. Nada mais claro, positivo e eloquente do que esta palavt·a, 
organização, empregada no requerimento, principalmente si atten -
dermos para a Constituição que diz, por sua vez : " A organização 
dos Estados compete aos proprios Estados "· Ora, a palavra -
ors-anização - do requerimento deve ter a mesma significação 
politica da palavra organização da Constituição. 

Si a palavra organização da Constituição significa, e nem póde 
sigillficar outra cousa, exactamente essa viela autonomica de cada 
Estado, a palavra -organização, empregada no requerimento , tem 
a mesma significação. E desde entfto, a consequencia necessaria 
será que o Congresso offerecerá medidas que importem a sua inter-
venção directa e immediata em assumptos que estão reservados e 
são da exclusiva competencia dos Estados. 

Mas, semelhante intervenção seria criminosa, absurda, contraria 
ao principio federativo; e quando não viesse produzir a revolta dos 
Estados, seria um golpe proftmdo naquella mesma Constituição que 
o Congresso prometteu manter e respeitar. 

E, Sr. Presidente, essas medidas, quaesquer que sejam, não 
conseguirão levar a paz para esses Estados, cujos brios se hão de 
revoltar deante da violação de suas constituições e da autonomia 
que lhes garante a Constituição Federal. Não sejam estas medidas 
tyrannicas o grande despertador da consciencia publica, e não 
venham trazer como consequencia a divisão dos Estados Brazileiros! 

Nós não podemos, o Congresso Nacional não póde ter essa 
política, que não seria digna da Republica. 

Não é uma phantasia. E, si quereis ver aquillo que suppoudes 
uma phantasia tornar- se em triste e desoladora realidade, que 
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continl'te o Governo em sua obra de destruição e de organização, e 
que o Congresso Nacional procure asphyxiar, com taes medidas 
legislativas, as nobres aspirações e os grandes destinos dos 
Estados! Repentinamente. Sr. Presidente, o oceano popular, que 
parece calmo e indifferente, póde enca~elar-se. E que poder poderá 
conter o vigor e energia de suas ond~s'.! Voto, pois, contra o reque-
rimento por considerai-o inutil, inconstitucional, anti-patriotico e 
anti-federalista. Voto contra o requerimento por que elle constitue 
um barbaro assassinato da Constituição Federal, e dos princípios 
por ella proclamados. » · 

Na sessão de 22 de Dezembro, requerendo votação nominal para o 
requerimento do Sr. Aristides Lobo, assim se exprimiu o Sr. Seabra: 

" Sr. Presidente, tendo combatido o requerimento apresentado 
pelo Sr. Aristides Lobo, e parecendo-me que esse requerimento, 
justificado como foi, ainda está nas condições de ser considerado 
como um golpe mortal na Constituição, requeiro a V. Ex. votação 
nominal sobre o requerimento e espero que a Camara terá em 
attenção aquelles que querem o principio federativo e aquelles que 
recusam esses princípios. " 

Vê, portanto, V. Ex., Sr. Presidénte, que o que incommodava o nobre 
Deputado pela Bahia, dispertando o seu ardor patriotico, não era siquer um 
projecto de intervenção, era a possibilidade ele que um tal projecto pudesse 
ser o resultante do requerimento do Sr. Aristides Lobo. A S. Ex. impres-
sionava menos a anarcbia que reinava pelos Estados elo que a intromissão 
de poderes federaes na vida autonomica dos mesmos! 

Não obstante, porém, essa energica opposição, a Camara approvou o 
requerimento, sendo nomeada uma commissão de 21 membros para se 
pronunciar a respeito . 

Na sessão de 4 de Janeiro de 1892, a Commissão elos 21, sendo relator 
o Sr. Felisbello Freire, apresentou o seu parecer, terminando por um 
projecto, em torno do qual se estabeleceu largo e brill1ante debate, onde 
ficaram compendiados os princípios e idéas então dominantes no Congresso 
Nacional. 

O parecer da Commissão dos 21, Sr. Presidente, tem, para o assumpto 
que ora debatemos, uma especial importancia, não só porque o seu illustre 
relator àinda hoje representa o seu Estado nesta casa, como tambem porque 
frisa de modo eloquente os pontos principaes da controversia, resolvendo-os 
com proficiencia, de accôrdo com os princípios constitucionaes . 

Dizia a Commissão : 
" Os casos de intervenção do governo federal nos negocios 

peculiares dos Estados estão definidos nos arts. 6. 0 , 34 n. 21, 48 
n. r5 e 8o. Segurança da Republica, aggressão estrangeira, com-
missão intestina, ordem e tranquillidade publica e manter a fórma 
republicana federativa, taes são as causas que justificam e obrigam 
a intervenção constitucional. 

Procurando estudar o espírito da ultima destas causas, especifi-
cada no § 2. 0 do art. 6. 0 , afim de ver si no trabalho de reconstrucção 
de Estados, ella garante a questão de competencia, pergunta-se : eru 
que momento da vida do Estado essa intervenção se exerce para 
manter a fórma republicana federativa? 

Justamente, parece á Commissão, no momento em que essa 
fórma está a constituir-se, a organizar-se. 
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O facto de ter o · legislador constituinte catalogado em para-
g-raphos separado essa attribuição, de outras que se referem á. 
segurança da H.epublica, á aggressã:ó estrangeira, á commoção 
intestina, á manutenção da ordem e da tranquilidade, que podem 
tambem affectar a fórma republicana federativa, demonstra que sua 
in~enção foi consignar no § 2. o do art . 6. o, a intervenção do Governo 
Federal, tambem nos processos de organização e reorganização. 

Si assim não fosse, não se comprehende para que elle abriu 
mais esta clausula de intervenção, quando intervir para segurar a 
Republica, para oppor-se á aggressão estrangeira c á commoção 
intestina, é intervir para manter a fórma republicana federativa, 
além de intervir para resguardar outros direitos. E', como se vê, 
uma deducção implícita. 

Tornava-se desnecessario por conseguinte, tornar explícita uma 
attribuição que é implícita a outras já definidas, si se quizer dar a 
interpretação de que a opportunidade da intervenção, consignada 
no alludido paragrapho, coincide com a dos outros, isto é, que ella 
só será eifectiva, quando accidentes venham perturbar a vida dos 
Estados. Para reger estes casos estão as disposições dos outros 
artigos, isto é, 6. 0

, 21, 34 e So. 
Parece, pois, á Commissão que se trata de uma disposição, que 

se tornará efl"ectiva, quando, como já dissemos, as forças locaes 
preparam-se para assumir uma fórma de governo . " · 

No seu discurso de g de Janeiro de r8g2, o Sr. Felisbello Freire reafirma 
·os conceitos do seu parecer, nestes termos: 

" Si o legislador constituinte estabeleceu a intervenção do 
Governo Federal nos Estados para garantir a H.epublica nos casos 
de invasão estrangeira, commoção intestina, para 9.ue abriu mesmo 
uma clausula de intervenção para manter a Republlca federativa? 

Nesta clausula devemos ver mais-algumas, que não intervir nos 
casos de invasão estrangeira commoção intestina, etc. 

Devemos ver o direito que tem a União de intervir nos casos 
em que os Estados desorganizam-se, e para garantir a indissolubili-
dade da União, para privar a separação dos Estados. 

Eis ahi a interpretação verdadeira que se deve dar a esta 
disposição constitucional. " 

Da autorizada opinião do Sr. Felisbello Freire, cujo parecer foi appro-
vado em 2 . a discussão pela Camara, colheram-se, positivamente, duas 
consequencias assás proveitosas para o nosso caso : 

I. 0 , que no caso do § 2. 0 do art. 6. 0 , a União só poderá intervir para 
garantir a indissoluhilidade da União, pela separação dos Estados. 

2. 0 , que só é opportuna esta intervenção quando as forças locaes 
preparam-se para assumir uma fórma. de governo. 

Aberto o depate, Sr. Presidente, sobre o projecto e parecer da Com-
missão dos 21, a primeira voz que se levantou para comhatel-os, em nome 
da autonomia dos Estados, em nome dos princípios republicanos federa-
'tivos, foi a de um Deputado, cuja competencia ninguem desconhece, e que 
por largos annos exerceu nos espíritos desta . casa nma incontestavel 
influencia, o Sr. Cassiano do Nascimento. . 
!f:·. · Esse Deputado tinha, alem de tudo, uma autoridade especial, por ser o 
representante, o porta-voz mesmo, do pensamento de um dos mais feste-
jados chefes republicanos,. o Sr. Julio de Castilhos. 
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· Dizia o Sr. Cassiano, no seu discurso de 6 de Janeiro de r8g2, procu-
rando explicar o que devia entender por manter a fórma republicana fede-
rativa :· do n. 2 do art. 6. 0 da Constituição Federal. 

" Esta disposição, porém, não apoia Q projecto, cuja discussão 
tive a honra de encetar, porque, por mais graves que tenham sido 
as perturbações da ordem publica nos Estados, por mais anarchico 
e subversivo que tenha sido o procedimento da força federal, que 
interveiu na deposição de alguns governadores, o facto é que a 
fórma republicana federativa persiste consagrada em todas as 
constituições estaduaes, e reconhecida e respeitada pelos governos 
acclamados nos Estados e por aquelles que tem conseguido escapar 
á sanha da destruição ; e, si a fórma republicana federativa tem 
sido mantida, a qne pretexto, sob que fundamento póde o Con-
gresso Nacional intervir nos mesmos Estado,'<? Em face pois do 
nosso direito constitucional, não se justifica a intervenção da União 
nos negocios peculiares aos Estados, e não póde a C amara approvar 
o projecto n.o 264 . 

O Sn. FELISBELLO FnEmE. -Quando V. Ex. contestar a theoria 
dos poderes implicitos, concordarei éom V. Ex. 

O Sn. CASSIANO NASCIMENTO. -Não precisamos recorrer a essa 
theoria, quando as disposições do nosso direito são claras e termi-
nantes, e, demais, ella não é applicavel na hypothese occurrente em 
nosso paiz : 1.0

1 porque os termos da nossa lei são prohibitivos, 
como se vê do proprio art. 6. 0 da Constituição; 2. 0 , porque essa 
theoria imaginada pelos commeptadores da Constituição norte-
americana, e praticada por occasião da guerra de seccessão não 
póde ser applicada agora ao nosso caso, porque as condições e a 
natureza dos factos que motivaram a desorganização dos Estados lá. 
e entre nós são diversas. · 

Perrnitta V. Ex. que eu continue e que em resposta affirme que_ 
a disposição do n. o 2 do art. 6. o não pó de servir de base ao parecer 
da commissão, e por minha vez pergunte para justificar a minha 
ultima asserção, si as constituições estadoaes e os ~overnos dos 
Estados teem negado a fórma republicana federativa '. " 

Ao Sr. Cassiano do Nascimento seguiu-se um outro representante do 
Rio Grande do Sul, uma das figuras mais salientes desta Casa pelo seu 
talento, illustração, amor ao trabalho, pela competencia e grande circums. 
pecção revelados nos es tudos que todos admiramos, o Sr. Homero Baptista. 
(Muito bem.) 

Embora pronunciando-se, não mais sobre o requerimento do Sr. Aris-
tides Lobo mas sobre o projecto da Cornmissão dos 21, o Sr. Homero 
Baptista, em Ulil longo e substancioso discurso, mostrou-se de accôrdo com 
o Sr. Seabra, demonstrando que semelhante projecto não podia siquer ser 
objecto de deliberação. ' 

Assim se exprimia elle na sessão de 3 de Janeiro : 

" Sob a fórma enganosa de um projecto de lei de caracter 
commum, o que se discute é apropria federação, o ,que se pretende 
é a transgressão dos princípios constitucionaes, que a estabeleceu 
e garantiu. 
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O art. 100 do Regimento interno da Camal'a dos Deputados diz: 
" Nenhum projecto ou indicação se admittirá na Camru·a si não tive:r 
por fim o exercício de alg-uma das attribuições da mesma Camara, 
expressadas na Constituição. , Ora, Sr. Presidente, revendo o 
capitulo 4. 0 da Constituição, em que veem compendiadas as attri-
buições do Congresso Nacional, não encontrei nenhuma que conce-
desse a este Congresso a faculdade de autorizar o Presidente da 
União a nomear os presidentes das 20 republicas que a compõe .... . 

Parece-me, portanto, que o projecto, inconstitucional em si, 
entrou inconstitucionalmente em discussão. » 

Foi uma ces~ão da mesa federalista á tendencia dominante de 
concentração do poder. 

Estudando o merito do projecto, entre outras cousas de subido valor, 
·disse: 

" O systema federativo, na variedade de sua fórma institucional, 
na complexidade dos seus detalhes, constitue-se por um conjuncto 
de vínculos indestructiveis, que formam a base do pacto firmado 
por diversas collectividades sociaes, e que estabelecem a unidade 
nacional pelo accôrdo dos interesses superiores dessas mesmas col-
lectividades pactuantes. A fórma federativa é uma eondição impres· 
cindivel de vida para esses organismos políticos. Todo e qualquer 
ataque; todo e qualquer desvirtuamento dessa condição, é um golpe 
ou ruptura nos vínculos federaes, e cumpre ao poder que repre-
senta o principio da união e a summa dos interesses superiores 
nacionaes, agir pela sua manutenção illesa e perfeita. Foi obedecendo 
a este requisito especial que a Constituição estabeleceu, no n. o 2 do 
ru·t. 6. 0

, a intervenção do poder federal nos Estados. 
UMA voz. - Então em que outros casos se poderia dar inter-

venção? 
O SR. HoMERO BAPTISTA. - Si, por exemplo, o Congresso 

Constituinte de um Estado houvesse inserido na respectiva Consti-
tuição que o governador do Estado seria de nomeação do Presidente 
da União, ou que ao governador eleito succedessem no governo, 
findo o período presidencial, os seus descendentes legítimos, não 
estava a fórma republicana federativa desvirtuada? Não se afasta-
vam esses Estados do typo commum da republica federativa? Em 
que preceito constitucional se estribava o Governo Federal .para 
intervir nos Estados e submetei-os ás normas da republica federa-
tiva? » 

Sr. Presidente, compartilhando da opinião do Sr. Seabra e do Sr. Homero 
Baptista, pronunciou-se um outro deputado, cuja opinião, no momento 
actual, deve ter muito peso e ser agradavel a todos quantos desejam 
acertar, de accôrdo com o pensamento do futuro governo. Refiro-me · á 
opinião do illustre Sr. Fonseca Hermes. (Riso.) 

Disse aquelle senhor, então digno representante do Estado do Rio, na 
sessão de 18 de Janeiro : 

" Não se considera suspeito á Camara nem ao paiz, não o trazem 
á tribuna odios nem paixões, nem o inspira -outro interesse que não 
seja o bem da patria. E o zelo e o cuidado que tem pela verdade do 
systema que se está implantando, e o zelo que tem para que reviva 
o verdadeiro governo da legalidade, é que o faz occupar a attenção 
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da Garoara. O orador receia profundamente do precedente que se 
quer crear, impondo-se ao Congresso Nacional, ou pela vontade do 
Governo, ou pela maioria que se impõe como uma força de gigante 
á autonomia dos Estados. E' em nome dessa autonomia que vem 
que combater o projecto em debate. 

Não sabe em nome de que principio e de que lei, de que vontade 
legal, foi acceito pela mesa e apresentado á consideração da Garoara 
semelhante projecto . O art. xoo das disposições regimentaes é bem 
claro e explicito : declara que nenhum projecto ou indicação será 
aclmittido á discussão desde que não tenha por fim objecto expresso 
nas attribuições da Camara, " attribuições essas que são especifi-
cadas em diversos artigos da Constituição. n 

O art. go, na parte referente á materia, declara no§ 4.• que não 
poderão ser admittidos como objecto de delibera:fÕes do Congresso 
os projectos que tendam a abolir a fórma reRtililicana federativa e a 
igualdade da representação dos Estados no Senado. 

O orador pergunta, depois do hlstorico do parecer, que reputa 
luminoso pela fórma, pela philosophia que encerra, porque real-
mente eram necessarios talentos predestinados pa.rapoderam torcer a 
lei e sopbismal-a : a commissão podia impôr um projecto áquelles 
que estudam o regimen federativo e conhecem o regimen especial 
inaugurado a 24 de Novembro ? 

I 

Eis, Sr.· Presidente, que acabo de levantar a ponLil1ha do véo que 
encobre a opinião provavel do futuro presidente da Republica, pois acredito 
que estas idéas sãs que o Sr. Fonseca Hermes pregava nos primeil'Os tempos 
da Republica continuarão a ser mantidas e talvez comparlilhadas pelo 
governo do seu nobre irmão. 

O SR. RAUL FERNANDES. - A intervenção era em massa. 
O Sn. CA.l"DIDO MorrA. -V. Ex. está enganado. 
O Sn. BARBOSA LnlA. -Sendo a gra~el está direito. No Rio de Janeiro 

é uma cousa, no Estado de Serpige é outra. 
O Sn. CA.J."'nmo MoTTA. - O projecto não fazia mais que autorizar a 

intervenção naquelles Estados que se- col1ocaram fóra do respectivo systema 
constitucional ; e isso mesmo exceptuando aquelles onde os movimentos 
terminaram pela substituição dos governos dentro do referido systema.. 
(Apartes.) 

Ora, Sr. Presidente, s i tomarmos como ponto de referencia essa 
agitação que houve no Parlamento racional, acerca da interpretação do 
n.• 2 do art. 6. 0 da Constituição, nos primeiros tempos da H.epublica, e a 
circumstancia de ter-se feito silencio sobre o projecto da commissão dos 
2 1, após a sua approvação em 2.• discussão, convencer-nos-hemos desde 
logo que, em rigor, o projecto que hoje se discute não podia ser objecto de 
deliberação, nem nesta, nem na outra casa do Congresso, por envolver 
medida que ãfl'ecta os princípios cardeaes das nossas instiLuições politicas. 

Não quero me estender mais sobre esta phase hlstorica da interpretação 
do art. 6•, em que muilos outros oradores se distinguiram na sustentação 
de intangibilidade da autonomia dos Estados. 

Somos hoje chamados a nos pronunciarmos sobre o caso da intervenção 
no Estado do Rio; mas, Sr. Presidente, o primeiro dever de um juiz, quando 
lhe é a1fecto um negocio qualquer, é veril.icar si é competente, si cabe- lhe a 
sentença que se provoca. 

V. Ex. não ignora que é principio geral de direito que competencia não 
se presume; ella deve resultar ele textos claros e positivos. 
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E si não se presume a competencia em casos ordinarios, muito menos 
em casos que envolvem um poder excepcional. 

Examinando a Constituição Federal ninguem encontrará, não só no 
capitulo que regula as attribuições do Congresso, como em qualquer outro, 
uma unica disposição que permitt,a ao Congresso Nacional a intervenção 
nos Estados. 

Nem se argumente com o n.• 34. do art. 34, porque o que ahi se 
encontra é a attribuição de fazer leis organicas de caracter geral para 
todas as hypotheses, e portanto a attribuição de legislar em tbese; mas não 
ha uma unica disposição expressa, e, por consequencia,não póde haver clau-
sula alguma implícita, que nos autorize a intervir neste ou naquelle Estado. 

A questão não é sunples ; no seio do Congresso provocou sempre a 
mais viva controversia. E para dar a V. Ex. uma pallida ideia do modo de 
sentir geral das diversas legislaturas, basta -tomar como exemplo a divisão 
que a esse respeito reinava na honrada bancada bahiana. 

Ao passo que o illustre Sr. Augusto de Freitas, espírito brilhante e tão 
querido nesta casa, opinava no sentido de que a competencia era do 
PÓder Legislativo, o Sr. Alistides Milton e o Sr. Eduardo Ramos, nomes 
tão festejados nas lettras jurídicas e nos torneios parlamentares, ·sustentavam 
que o poder competente era o Judiciario, tanto assim que o primeiro, na 
sessão de 2'j de Outubro de 1894, ap"t'esentou um projecto dando ao Supremo 
Tribunal Federal competencia para resolver,· mediante reclamação, todas 
as questões que se orio-inassem de conflictos resultantes de duplicatas de 
assembléas e governad'ores ou presidentes dos Estados, ao qual o segundo, 
na qualidade de relator da Commissão de Constituição e Justiça, ofJereceu 
um substitutivo, apenas divergente em questões de detalhes, com o parecf'r 
de 20 de Novembro daquelle anno, que foi approvado em 2. a discussão. 

Emquanto que o nosso ex-collega Sr. Leovigildo Fil&"ueiras, cujo nome 
sempre pronuncio com respeito e saudade, e cujo esprrito era dos mais 
brilhantes e eruditos, sustentava a competencia do Poder Executivo, o nobre 
Deputado Sr. Seabra entendia, como já vimos, que a nenhum poder federal 
era licito intervir na organização dos Estados, sem que tal intervenção 
importasse na morte da federação. 

E S. Ex. não estava só, porque tanto o Sr. França Carvalho, então 
representante do Districto Federal, como o Sr. F. Tolentino, divergindo da 
maioria da Commissão de Justiça, de que fôra relator o Sr. Eduardo Ramos, 
sustentaram que, não sendo expressa na Constituição a competencia de 
qualquer dos poderes federaes par-a resolver a questão das duplicatas de 
assembléas e outras nos Estados, a nenhum era licito intervir, o que longe 
de ser um mal era um bem, porque assim ficavam os Estados a coberto da 
invasão da União em negocios de seu peculiar interesse e, portanto, garan-
tido o principio federativo. 

Reproduzindo, Sr. Presidente, esta respeitabilíssima opinião, não julgue 
V. Ex. que eu a siga. Bem sei que tamhem não se encontra nas attribuições 
dos Poderes Executivo e Judiciario uma só que diga respeito directamente 
ao n.• 2 do art. 6.•. Mas não é admissivel que, t endo a Constituição da 
Republica estabelecido regras e preceitos para manter o laço de união entre 
os diversos Estados, e no n.• 2 do art. 6.•, a clausula penal do cont):'acto 
federativo, não armasse a União dos meios coercitivos capazes de tornar 
effectiva aquelJa clausula. Si um Estado qualquer proclamasse a monarchia 
ou instituísse um governo oligarchico, si se separasse da Federação Brazi-
leira, os poderes federaes deveriam cruzar os braços, na falta de uma dispo-
sição expressa que autorizasse tal ou tal poder a inten·ir? Seria absurdo 
aàmittil-o, e assun sendo, embora com violação da regra geral de compe-
tencia, deve-se, na falta de disposição expressa, deduzir a competencia da 
propria natureza dos poderes. 
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E si o Congresso não tem o direito, como me parece, de intervir em 
· qualquer Estado, de legislar sobre hypotheses occurrentes, mas tão sómente· 

o de estabelecer regras geraes e obrigatorias para todos os casos porventura 
previsíveis ; e si, como é fóra de duvida, o Poder Judiciario não póde mais 
que julgar as occurrencias que incidam em quaesquer das hypotheses dos 
arts. 5g e 6o da Constituição, o mlico poder que poderá intervir será o 
Executivo, já pela natureza das suas proprias funcções, já porque é um 
poder permanentemente vigilante, já porque a intervenção é um acto 
material, e de execução, já porque aos meios· coercitivos de que é o unico 
depositario, elle póde junta1· a presteza de uma acção responsavel, subor-
dinado como se acha, aos termos do art. 22 da lei de 8 de Janeiro de I892, 
que assim dispõe : " São crimes de responsabilidade : Art. 22. Intervir em 
nego cios peculiares aos Estados fóra dos casos exceptuados no art. 6. o da 
Constituição. " 

O argumento de que é um perigo conferir-se ao Executivo o direito de 
intervenção, pelos abusos que podem resultar, não é de impressionar, nem 
mesmo no direito a constituir, porque, como no caso presente, o Congresso 
não revela maior escrupulo, quando salta por cima de quaesquer conside-
rações para fazer a vontade de um chefe de governo sem escrupulos e 
resolvido a tudo para alcançar os seus fins. 

Os proprios partidarios da competencia do Congresso são os primeiros 
a reconhecer a competencia do Executivo, para intervir nos casos dos 
ns. I, 3 e 4 do art. 6. 0 , isto é, quando se dá invasão estrangeira, ou de um 
Estado em outro, quando o governo de um Estado reclama a intervenção, 
ou para assegurar o cumprimento das sentenças federaes. 

Reservam, porém, para o Congresso o caso do n. 0 2. Por que? Onde se 
acha essa descriminação de competencias ? 

Esta questão, porém, tem, como já disse, um longo historico no parla-
mento brazileiro, no qual convem prosegtúr, para tornar hem claro o erro 
em que se nos procura atirar. 

Logo após o projecto da Commissão dos 21, no mesmo· anno em que 
elle era abafado na pasta da Commissão, depois de ter sido approvado 
em 2.• discussão, o illustre Sr. Demetrio Ribeiro, Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, pediu na sessão de I de Julho de 1892, a intervenção do Congresso 
nos negocios do seu Estado, nos seguintes termos : 

" E' conceito meu que nesta emergencia a capacidade, para 
resolver sobre o incidPnte revolucionario, cabe ao Congresso 
Nacional, que está funccionando e tem sciencia da revolta pelas 
declarações expressas do Governo, conforme consta do que existe 
publicado. Em taes condições . não é licito que o Govei·no ,directa-
mente intervenha, para reprimir a sedição, desrespeitando assim 
attribuições constitucionaes conferidas pela lei fundamental da 
Republica ao Congresso N acionai. ,, 

Esse appello não teve resultado ; mas no anno seguinte, a 9 de maio, o-
Senador Theodureto Souto fundamentou um projecto âe intervenção no Rio 
Grande do Sul, tambem suhscripto pelo Senador Braz Carneiro. 

Sobre este projecto, aliás fundado no caso elo n. 3 elo ar t. 6. o (com moção 
intestina) a Commissão de Constituição, Poderes e Diplomacia do Senado, 
de que foi relator o Sr. Qtúntino Bocayuva, en;littiu um parecer contrario, e 
no qual se encontra o seguinte topico : 

'' Que, portanto, não se podendo contestar a legitimidade dos 
poderes existentes nesse Estado, não se póde admittir constitucio-
nalmente, a hypothese de uma reorganizaçâo, a qual só poderia ter 
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lo o-ar no caso de qualquer tentativa da . parte desse mesmo Estado 
p:ra romper os laços que o vinculam á União Brazileira, attentando 
assim, nessa hypothese, contra a fórma republicana federativa. 

Si ha necessidade (c a Commissão não cogita agora desta 
questão) de regular-se o modo pelo qual deve ter execução o que 
está disposto no art. 6.0 da Constituição, essa necess idade só poderá 
ser satisfeita por uma lei ele caracte1· geral e não por meio ele reso-
lzzções parciaes concernentes a este ou aquelle Estado. " . 

Na sessão de 5 de Junho, em apoio do seu parecer, diz o Senador 
fluminense. 

" Continúa a crer que este projecto fere princípios constitu-
cionaes e não poderia ser adoptado pelo Senado, sem que dessa 
adopção resultassem, no presente e no futuro, as mais serias e as 
mais graves complicações; e a tal ponto que o orador, embora 
correndo o risco de alguma exaggeração, poderia dizer que a 
approvação de tal projecto significaria, nada mais nada menos, do 
que a impossibilidade de manter-se dentro dos termos do nosso 
es tatuto fundamental , toda a estructura institucional, adoptada pelo 
legislador constituinte, a qual repousa principalmente nessa larga 
base da federação dos Estados. ,, 

O projecto foi rejeitado na sessão de 7 de Junho. Ainda no anno de I8g3, 
o Sr. Demetrio Ribeiro voltou á carga sobre os negocios do Rio Grande do 
Sul. A situação politica daquelle Estado havia se modificado : o partido do 
Sr. Julio de Castilhos apeado do poder por uma revolução que triumphou 
com o contra golpe de 23 de Novembro, tinha por sua vez reconquistado as 
posições por meio de uma nova sublevação armada. 

Na sessão de 18 de Abril de I8g3, o Sr. Demetrio Ribeiro, considerando 
que em todas as hypotheses do art. 6. o a intervenção é privativa do Con-
gresso Nacional, art. 34, e só por excepção, no interregno das sessões será 
exercida pelo Presidente da Republica, ai't. 48, n. " I5, indicou que a Camara 
se constituísse immediatamente em Commissão Geral para decidir acerca 
do processo a ado_ptar para que o Congresso désse solução constitucional á 
crise revolucionana do Rio Grande, e mantivesse alli a fórma republicana 
federativa. · · 

Approvada a indicação e constituída a Camara em Commissão Geral, o 
nosso prezado collega, Sr. Justiniano Serpa, então Deputado pelo Ceará, 
offereceu para servir de base á discussão, um projecto de lei tendo em vista 
a terminação da guerra civil, e a remodelação da constituição política que, 
no seu pensar, não guardava os princípios constitucionaes _da União. 

Sobre este projecto, preferido a um do Sr. Moreira da Silva e a outro do 
Sr. Anfrisio Fialho, abriu- se um luminoso debate no qual , alem do illustre 
autor do projecto , tomaram parte o eminente Sr. Ep1tacio Pessoa, actual 
Ministro do Supremo Tribunal e outros senhores Deputados, não conseguindo 
porém, nenhum d 'elles, a despeito dos brilhantes esforços empregados, que 
a materia viesse a constituir o objecto de uma lei. 

Ainda no anuo de I8g3, no Senado, em sessão de 12 de maio, o Sr. Coelho 
Rodrigues ofl'ereceu um requerimento pedindo que a Commissão de Consti-
tuição désse parecer sobre o telegramma de Pernambuco, em que o respec-
tivo Senado expm1ha a situação anormal daquelle Estado. · 

Este caso de Pernambuco , Sr. Presidente, não é identico ao do Estado do 
Rio de Janeiro, porque lá não se cogitava de duplicata de assembléas. 

Houve duas questões : na primeira accusava-se o governador ele então 
hoje nosso r espeitavel leader e querido mnigo, Sr. Barbosa Lima ... 
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O Sn. BARBOSA LIMA. - Muito obrigado. 
O Sn. CA1-.,DIDO MoTTA. - ... de desrespeitar as deliberações do Congresso 

Pernambucano, que o havia pronunciado em crime de responsabilidade; e, 
na segunda accusava-se o mesmo governador de continuar a deter o poder, 
quando o seu período governamental já havia expirado. _ 

O SR. BARBOSA LmA. - Pronunciado não; recebido a denuncia. A pro-
nuncia cabia a um Tribunal especiaL 

O SR. CANDIDO MoTTA.- Acceito a correcção . A primeh·a questão, como 
V. Ex. vê pelo simples enunciado, é, Sr. Presidente, ele alta importancia. Não 
precisamos <;;aber se o nobre Deputado, leader da minoria, tinha ou não 
razão; essa é outra questão cujo exame não nos cabe, embora esteja conven-
cido de que o nosso illustre collega tinha toda razão. O essencial é o objecto 
do litígio ; tratava-se de um governador de Estado, que se recusava a obe-
decer ás deliberações de poder competente, em questão que lhe afl'ectava 
pessoalmente. 

Era um governador de Estado, que se collocava acima dos outros 
poderes e desobedecia ás deliberações destes, em materia que só a elles 
competia resolver. . 

Esta era a hypothese. 
Pois bem, julgada procedente a denuncia pelo Congresso, este declarou 

suspenso o Sr. Barbosa Lima, empossando no cargo ele governador o vice-
governador, Sr. Ambrosio Machado; mas o nobre Deputado não se inco- -
mmoclou e continuou a exercer as suas funcções. 

Então a Mesa da Camara elos Deputados e a do Senado de Pernambuco 
telegrapharam ao Senado Federal relatando os factos, dizendo achar-se 
aquelle Estado sob o re~imen da clictaclura. 

Ora, é inuegavel, Sr. Presidente, que este caso, em si, é muito mais 
importa~te, muito mais digno de exame do Congresso Nacional do que este 
do Rio de Janeiro. (Apoiados; muito bem). 

Pois bem, o Senador Coelho Rodrigues requereu que o Senado se pro-
nunciasse a respeito, e V. Ex. sabe qual foi a solução que o Senado lhe deu, 
de accôrdo com o parecer de que foi relator o Senhor Quintino Bocayuva? 
Foi que aquella communicação do CongTesso Legislativo de Pernambuco 
era uma informação graciosa desacçnnpanhacla ele provas, como foi esta 
mensagem sobre a representação do Sr. Alves Costa ... 

O SR. RAUL FERNANDES. - Não apoiado, 
O SR. CANDIDO MoTTA. - ... e não podia ser ohjecto ele deliberação do 

Senado da Repuhlica. 
O Sn. BARBOSA LmA. - Mandou que se archivasse. 
O SR. CANDIDO MoTTA. - Exactamente. bntretanto, neste caso do Rio, 

o Sr. Alves Costa didgiu uma representação ao Presidente da H.epul>lica, 
aliás hem feita e hem deduzida, mas desacompanhada de provas. O Presi-
dente da Republica transmittiu por sua vez, esta representação ao Senado 
da Repuhlica, e este sem exame de documento algum ... 

O SR. RAuL FERNANDES.- Não apoiado, havia documentos. 
O SR. CAND,IDO MoTTA. - Documento com força probante, nenhum! 
O SR. RAuL FERNANDES. - Sobre a questão principal, a unica. 
O Sn. CANDIDO MoTTA. - Entre os papeis existem, com effeito, docu-

mentos, mas são os que foram pedidos aqui na Camara, por intermedio da 
Commissão de que v: Ex. faz parte. 

O SR. RAUL FERNANDES. -Do Senado para cá o projecto já veio acom-
panhado de ·documentos. 
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O SR. CANDIDO MoTTA. -De documentos que provem qualquer cousa, 
não ; veio acompanhado de informações, que instruem a representação 
Alves Costa, em nome da assembléa de que era presidente, documentos 
graciosos. 

O SR. RAuL FERNANDES. - Com actas da apuração realizada em Petro-
polis. 

O SR. CANDIDO ~10TTA . -Pela junta de VV. EEx. 
Entretanto, Sr. Presidente , este Senado, que mandou archivar a repre-

sentação ·do Poder L egislativo de Pernambuco, por não estar de'l!idamente 
instruido, é o mesmo que achou urgente intervir no Estado do Rio de Janeiro, 
deliberando, ex-informata contientía, autorizar o Presidente da Republica a 
intervir no Estado em que é chefe politico! E em que termos! Em termos 
geraes, amplos, illimitados! 

Mas foi na discussão deste caso de Pernambuco que o Sr. Quintino 
Bocayuva, no seu discurso de 20 de maio, . disse, entre outras causas, o 
seguinte: 

!' Posteriormente, na pratica do governo, longe de se corres-
ponder fielmente a esse intuito de p erfeita independencia e autonomia 
dos Estados, talvez nunca, em época alguma, comprehenclendo o 
proprio período cl.o governo provisorio, o espírito centralizaclor e a 
influencia do Governo Federal se fizeram sentir mais activante em 
todos os Estados elo que no período constitucional posterior á exis-
tencia do mesmo governo provisorio. (Apoiados.) 

E agora, que é que vemos , tauto na Camara dos Deputados, 
como no Senado? Qnasi que de toda a parte, conforme os interesses 
offendiclos .. . 

O Sn. JoAQUIM PERNAMBuco . - Apoiado. Conforme os interesses 
oil'endidos. 

O SR. QUINTINO BocAYUvA. - ... ou as pretenções contrariadas, 
ele todos os angulos do norte e do sul, do centro e do oeste, não se 
pede senão a intervenção do poder federal para ir clerimir as questões 
ou as pendencias produzidas nos Estados . · 

Isto é não só mente uma inversão de systema, mas é contrariar os 
proprios interesses dos Estados. E, si temos, por essa fórma indi-
recta de ches-ar a ir o proprió Congresso ou o Senado adoptar deli-
berações attmentes á intervenção nos Estados, seja por que fórma 
fôr, o regimen que passará a vigorar não será mais o regimen repu-
blicano federativo, será um regimen parlamentar hybrido (apoiados) 
onde a supremacia, senão a soberania do Congresso ou elo Poder 
Legislativo, seja a incumbida de determinar as normas do proprio 
governo da União e dos Estados. Tal não é, tal não póde ser o espí-
rito das instituições que adaptamos no nosso regimen. O congresso 
nem mes1p.o na expressão da reunião das duas Camaras, não póde 
nem deve ser soberano . O Congresso tem a sua soberania linutada 
pelas attribuições e prerogativas que a Constituição lhe incumbe. 

Dado o conflicto entre o governador e Poder Leo-islativo, quem 
deve interferir? Na opinião do honrado Senador é o. Congresso; não, 
dirá o Senado. 

Mas o illustre collega sabe que esse é o momento em que falla 
o orador, o ponto mais delicado, o mais controvertido, o mais incerto 
e o mais obscuro da constituição dos Estados Unidos da America. 

Até hoje os illustres commentadores daquelle sabia estatuto 
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ainda não puderam delimitar nem definir qual o poder que tem legi-
tima e constitucionalmente a faculdade de interferir em casos destes, 
para em casos singulares ou collectivos dar preferencia a um ou 
outro dos poderes est.aduaes em conflicto. Isto é, não se sabe hem 
quem é que julga ela leg·itimidade dos poderes activos e funccio-
nando na occasião em um Estado - si é o representante da Repu-
hlica, ou si é o Congresso. " 

O proprio .Sr. João Barbalbo, então Senador por Pernambuco em cujas 
opiniões. tem-se procurado louvar os defensores do actual projecto, disse na 
sessão de 12 de maio : 

" Entendemos, Sr. Presidente, que os factos occorridos em nosso 
Estado são de uma natureza muito intestina e de um caracter muito · 
local para serem tratados aqui, no Senado. " 

E na sessão de 20 do mesmo mez : 
" O art. 6. o preceitua quatro unicos casos de intervenção federal; 

em nenhum destes acha o Estado de Pernambuco, para que se deter-
mine a .necessidade de intrometter-se o poder central na sua admi-
nistração intima. 

. Mas não haja cuidado quanto á applicação do art. 6.0 § 2.0 ao 
Estado de Pernambuco. Sim, Sr. Presidente, mdnter a fórma repu-
blicana não é, nunca será uma necessidade da União com relação ao 
Estado de Pernambuco. A fôrma republicana federativa já está con-
sagrada nos antecedentes historicos daqüelle Estado. 

O que quero dizer, Sr. Presidente, com o que tenho expendido, 
abusando da attenção do Senado (nâo apoiados), é que o espírito 
republicano federativo em Pernambuco não precisa de estímulos nem 
intervenções; e não é uma rusga de momento, não será uma questão 
que se deve considerar simples incidente na vida constitucional 
daquelle Estado, incidente ele importancia relativamente mesquinha 
que baj a de determinar o governo central a não respeitar a autonomia 
do Estado, reduzindo- o á situação das antigas províncias. 

· E' de salientar ainda que o mesmo Sr, João Barbalho foi autor de um 
projecto regulando o art. 6.0 da Constituição, apresentado em 1894 e no qual 
só admittia a intervenção do Poder federal, quando os poderes estaduaes não 
podessem por si só resolver a questão. 

Ora, si o Sr. João Barbalho achava essencial, para a.intervenção federal, 
uma lei que preestabelecesse as condiçôes, e isso mesmo quando nos Estados 
não houvesse leis que regulassem o assumpto, é bem de ver que a sua opi-
nião não favorece o actual projecto, não só por não estar provado que essa 
questão não possa ser resolvida dentro do proprio Estado, como tambem 
porque até hoje não existe lei alguma regulando os casos de intervenção. 

Na sessão de 27 de junho de 19o4, o Deputado Martins Junior, notavel 
representante de Pernambuco, tão cedo roubado ás letras patrias, justificou 
um projecto, regulando os casos de intervenção federal nos Estados, conforme 

· o art. 6. o da Constituição Federal, devendo-se destacar do seu brilhante 
discurso o seguinte : 

" Mas eu posso e devo perguntar á Camara: Que é forma repu-
blicana federativa, no sentido constitucional? Que se deve entender 
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p'or manutenção da fórma republicana federativa ?·Como- e quando 
deve ser pr0movida e efl'ectuada essa. manutenção? 

A fórma republicana federativa de que trata a Constituição não 
póde ser (pois não quero nem devo suppor absurdo e inepto o legis-
lador constituinte) siuão aquella que, consagrando a abolição do 
privilegio monarchico, faz derivar os poderes publicos da fonte 
popular, pelo processo representativo. E' esse o conceito que se póde 
extrahir do art. 1.0 da nossa lei fundamental. 

" Declarando que a fórma: de governo do Brazil é a Republica 
Federativa sobre base representativa, o legislador constituinte deixou 
firmada a comprehensão do nosso regimen politico e, portanto, claro 
o significado desta expressão do art. 6. o -forma republicana fede -
rativa. Ella deve ser, por consequencia, entendida como aquella em 
que os Estados e a União por elles formada se co':l.stituem po litica-
mente, por delegação popular, sem privilegias de pessoas ou de 
classes, com funccionarios responsaveis, com poderes discriminados 
e limitados uns pelos outros, etc. A par de tudo isso, é claro que 
deve estar a plena conformidade dos institutos locaes com a organi-
zação geral e, consequentemente, a subordinação delles aos princí-
pios cardeaes adaptados no pacto federal. " 

Não se havia ainda a Camara pronunciado sobre esse projecto, que 
conferia exclusivamente ao Poder Executivo. a competencia para intervir em 
todos os casos do art. 6. 0 , quando surgiu o caso de Sergipe, sobre o qual 
peço a especial attenção da Camara. .,. 

Sergipe, Sr. Presidente, parece soffrer endemicamente do mal do inter-
vencionismo. 

Governava ali o Sr. Dr. José Calazans e o actuàl Senador Sr. Oliveira 
Valladão era chefe de policia do Districto Federal na presiclencia do marechal 

" Floriano, cujo mandato estava a expirar. · 
Procedeu- se naquelle Estado â eleição do respectivo Congresso Legis-

lativo e do presidente do Estado, para o novo periodo governamental. O 
pleito correu regularmente, não havendo perturbações da ordem, nem pro-
testo algum. Foram eleitos em grande maioria para a Camara estadual os 
partidarios do Sr. Olympio de Campos, a cujo partido pertencia o Sr. Cala-
zans, assim como foi eleito presidente do Estado o Senador Coelho e Campos. 

Mas o Sr. Oliveira Valladão, que tamhem aspirava á direcção suprema 
do seu Estado natal, deixou o cargo de chefe de policia desta capital e. foi 
para Sergipe disputar as eleições. 

Como no caso do Estado do Rio, a chave de toda a questão,. era a As.sem-
bléa Legislativa, poder verificador da eleição presidencial. 

Pois hem, o Sr. Oliveira Valladão, .apoiado pelo 33. 0 ,.batalhão Exercito., 
fez com que seus amigos invadissem inteiramente o recinto da assemhléa, 
interceptando a entrada de Deputados legitimamente eleitos, sem contesta-
ção alguma, e constituiu assim uma duplicata de assembléas, pois que os 
Deputados· _&'Overnistas, náo se conformando co-m o esbulho se dirigiram ao 
presidente l_;alazans que, querendo evitar um contlicto com a força federal, 
transferiu a séde da assembléa para Rozario do Cattete, onde. leu a sua 
mensagem de· abertura. 

Ao passo que a assembléa Calazans recenhecia . como presidente do 
Estado para o novo periodo o Senador José Luiz Coelho-e Campos, os ami-
gos do Sr. Valladão proclamavam a eleição deste, estabelecendo-se assim 
n.aquelle Estado uma duplicata de assembléas, de governo ... 

O SR. MoNTEmo LoPES. - ·E duplicid!ade de magistratura. 
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O SR. CANDIDO MoTTA.- ... e de magistratura, como lembra muito bem 
o nobre Deputado pelo Districto Federal. 

Este caso, Sr. Presidente, desperta especial interesse porque com o que 
ora se discute tem innumeros e incontestaveis pontos de coutacto. Si alguma 
differença ha, é que, por emquanto, no Rio não existem dois presidentes. 

O SR. JosÉ CARLOS. - Esta é a historia sagrada que os modernos não 
querem saber. 

O SR. CAi'IDIDO MoTTA. - Pois bem, dirigiram-se os interessados ao 
Congresso Nacional, pedindo a intervenção para derimir tão grave contenda. 

O Congresso agitou-se; e ao passo que o Sr. Aristides Milton na sessão 
de 27 de outubro procurava remediar o mal com uma lei de caracter geral, 
conferindo ao Poder Judicial'io a · compet~ncia para resolver as questões de 
duplicatas de assembléas e governos, o Sr. Geminia.Ilo Brazil, na sessão de 
16 de novembro, justificava um outro projccto, tambem subscripto pelos 
Srs. Menezes Prado e Olympio de Campos, autorizaudo o Poder Executivo a 
intervir em Sergipe. 

Nenhum cl'esses projectos, porém, conseguiu ser convertido em lei. Na 
sessão de 20 de novembro, a maioria da Commissão de Constituição apre-
sentou parecer sobre esses dous projec~os, opinando pela rejeição do ultimo, 
sobre o qual fez as seguintes considerações : · 

" O projecto n. 179, que se dispõe a reger o caso especial de 
Sergipe, pretende a intervenção do Poder Executivo Federal na solu-
ção do conflicto; ou melhor, resolve previamente o conflicto, decide 
da legitimidade dos litigautes, assignala, entre estes, qual a assembléa, 
e nominalmente qual o presidente e vice-presidente em verdade 
eleitos e commette ao executivo da União a manutenção da posse e 
exercício áquelles orgãos do governo estadual. 

« Reconhece-se, pois, logo ao primeiro aspecto que aquillo que 
este projecto pretende é investir o Congresso Nacional de umafan-
cçiio de judicatura. Funcção de judicatura para um caso eventual, 
occurrente na vida de um Estado da União, e cuja sentença, profe-
rida fóra de todas as condições de um litígio regular, sem audiencia 
obrigatoria das partes interessadas, seria a lei em que se convertesse 
aquelle projecto. 

" Em principio, nada menos consentaneo com a nossa estructura 
política do que dar ao Congresso Federal o direito de julgar litígios 
e fazer uma lei para cada solução, como um tribunal de justiça. 
Depois, admittido mesmo que, para o apuramento e firmeza de 
nossas instituições, se achassem adequadas as assembléas políticas, 
como os dous ramos do Congresso Federal, a dar a solução serena, 
imparcial, sobranceira aos interesses e suggestões de partido, nas 
porfias pessoaes dos candidatos aos cargos publicas dos Estados -
admittido que tal pudesse esperar, como teem o direito de o querer 
os amigos da liberdade, que precisam da neutralidade impessoal da 
lei para a sua O'arantia, sejam quaes forem as opiniões professadas; 
ainda assim falleciam nos processos parlamentares de formação das 
leis os meios regulares, eo-activos ou pelo menos postos ao alcance 
dos antag·onistas nas controversias do car:;tcter judiciario. A medida 
proposta pelo projecto n. 179 não parece, portauto, acceitavel. , 

Os projectos, como já disse, Sr. Presidente, foram rejeitados. E que 
aconteceu depois? Com essa repugnaucia do Congresso, com essa má von-
tade geral em se immiscuir na vida intima do Estado de Sergipe, a questão, 
resolveu-se por si mesma. 
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Era como que um tumor no organismo político daquelle Estado, que 
naturalmente o enteiava, mas para o qual não era necessaria a intervenção 
drurgica, tanto que se resolveu pela acção emoliente de uma simples cata-
plasma. Tudo entrou em seus eixos, ninguem mais se incommodou, desappa-
receu suavemente a duplicata de governos e assembléas; não correu sangue, 
a ordem publica não foi alterada, a fórma republicana federativa não pere-
ceu, as relações officiaes do Estado e da União não soflreram alteração, não 
foi emfim preciso que os poderes federaes alli mettessem o bisturi da inter-
venção, ou interviessem para cortar o nó gordio! 

O SR. RAuL FERNANDES. - V. Ex. certamente é um apologista do caso 
consumado para resolver estas questões 

O SR. BARBOSA LIMA. - Mas não confia muito na intervenção da União. 
O Sn. CANDIDO MoTTA.- O que eu digo é que o Congresso Nacional, 

todas as vezes que foi provocado a pronunciar-se sobre os casos de inter-
Yenção, ou declarou-se incompetente ou esquivou-se, remettendo os papeis 
ás poeiras das pastas das commissões. . . 

O que eu affirmo é que o espírito dominante no Congresso Nacional, em 
todas a<; épocas, desde 1891 até hoje, tem sido anti-intervencionista. (Apoia-
dos.) 

. O SR. Lmz MunAT. -V. Ex. está estudando os precedentes que servem 
de argumento basico á discussão . 

O Sn. BAnnosA LIMA.- Note V. Ex. : o interessante ' para o momento 
actual é que a vanguarda não intervencionista era constituída pelos amigos 
do marechal Floriano Peixoto, entre os quaes salientava-se então a actual 
bancada do Rio Grande. 

O Sn. JosÉ CARLOS. -Eu não fazia parte da bancada nessa occasião, 
mas acompanhava o marechal Floriano, romo acompanho hoje a sua 
historia. 

O Sn. CA.L~nmo MoTTA. - Não me proponho, Sr. Presidente, a es tudar 
aquelles casos de intervenção, que não tenham immediata relação ou seme-
lhança com o actual caso do Rio de Janeiro, porque isso nos roubaria sem 
proveito um tempo precioso. V. Ex. sabe que houve o caso de Alagôas, mais 
dous de Sergipe, o do Amazonas, dous de Matto Grosso, etc. 

O Sn. MoNTEmo LoPES. --Era uma epidemia de intervenções. 
O Sn. CANDIDO MoTTA. - Perfeitamente ; mas eu quero escolher apenas 

os Cl!-SOS typicos , que possam elucidar a questão que hoje tanto nos agita. 
Depois do caso de Sergipe occupou-se, no mesmo anuo, a Camara, do 

caso da Bahia. 
Na Bahia deu-se um facto curiosissimo: não havia duplicata de gover-

nadores, mas houve duplicata de Camaras e de Senados. 
Ora, si a existencia de duplicata de assembléas, no caso do Estado do 

Rio de Janeiro, é um attentado á fórma federativa, correndo á União o dever 
de providenciar contra tal attentado, o que não seria o caso de duplicata de 
Camaras e Sen:>.dos na Bahia? 

Na sessão de 25 de .Maio de I8g5, o Sr. Zama fundamentou longamente 
mu requerimento pedindo a nomeação de uma commissão mixta da Cama1;a 
·C do Senado, para propôr as providencias que julgasse conveniente para 
ser mantida n0 Estado da Bahia a fórma republicana federativa. 

Este requerimento foi retirado. pelo autor, pelo facto de ter a Camara, 
á vista de um officio do Senado, lido na sessão de 27, nomeado uma com-
·missão mixta para dar parecer sobre o projecto dos Srs. João Barbalho, 
Almeida Barreto, Esteves Junior, G. Hichard e Justo Chermont apresentado 
.a 10 de Dezembro de 18g4, regulando a intervenção, nos casos de duplicatas 
de assembléas ou governadores. 
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O Sr. Zama foi secundado pelo Sr. Leovigildo Filgueiras, que, em vista 
do Presidente da Republica, Dr . . Prudente de Moraes, se recusat· a intervir 
no Estado da Bahia pediu uma deliberação urgente do Congresso. 

Tomou este qualquer resolução, Sr. Presidente? Nenhuma até hoje, 
lendo sido a sua -attenção derivada para () projecto da Commissão Mixta, 
que regulava os casos geraes . 

Mas a Bahia, deante desse facto, continuou a ter duas Camaras e dous 
Senados? Não; a questão resolveu-se no proprio Estado, e não me consta 
que a fôrma republicana federativa houvesse periclitado. 

O Sn. Zama dizia com muita graça que o facto se resolveu porque no 
seu Estado - Deputado era qvem recebia subsidio do Governo. (Riso.) 

O Sa. JosÉ IGNACIO. - O Sr. general Glycerio, então leader da Camara, 
declarou que quem resolveria era o tempo. Foi a resposta que nos deu. 

O Sa. CANDIDO MoTTA. - Lembra bem o nobre Deputado, e esse dis-
curso do Sr. Glycerio merece ser aqui reproduzido, como outros em que a 
sua opinião se revelou inequivocamente contra a intervenção. 

Na sessão de I? de Junho de r8g6, respondendo a uma interpellação do 
Sr. Leovigildo Filgueiras, que, como os Srs. Gaspar Drummond e Cincinato 
Braga, havia apresentado suhs·titutivos ao projecto que o Sr. Costa Machado 
offerecera na sessão de 8 de Novembro de r8g5, disse o Sr. Francisco 
Glycerio: 

" Não ha duvida que as leis constitucionaes devem ser em toda 
parte do Brazil executadas, sem embargo de serem ellas instituições 
jurídicas que theoricamente precederam a um estado social formado 
sob o domínio de uma centralização política e administrativamente 
tutelar. Mas é preciso não esquecer que nós chegámos á phase em 
que, de posse dos novos apparelhos do governo, estamos atarefados 
no ingente trabalho da sua adaptação pratica ás differentes funccões 
geraes e locaes, a que devem se ajustar com propriedade, o qÚe o 
nobre Deputado hem comprehenderá que se não consegue sem 
attritos, sem impaciencias, sem dores, em summa sem essa efficien-
tissima collahoração do tempo e dos costumes. (Apoiados geraes.) 

" A intervenção mais efficaz não é a do poder temporal, armado 
das leis coercitivas, mas a do espírito republicano representativo, 
que será um interventor :tanto mais justo e efficiente nas agitações 
dos Estados quanto mawres forem os embaraços postos á sua 
marcha pela caudilhagem política. (Apoiados; muito bem.) 

" Tanto mais assim me parece quanto, no actual momento, 
todas as suggestões pregando a regulamentação do art. 6. o da Cons-
tituição, ou antes a intervenção do governo central na vida dos 
Estados, teem suas origens em factos locaes da actualidade, nos 
quaes de ordinario estão envolvidos os grupos em que se divide a 
opinião P?litica local, d~ mo~o gue não é p~s~ivel que ? Congresso 
tome medida alguma legtslatlva rsenta de parxoes. (Apowdos .) · 

" Demais, em relação ao aspecto inconstituCional das irregula-
ridades com que alguns poderes se tenham porventura constituído 
e substituído nos Estados, o nobre Deputado sabe que ha remedio 
expresso na Constituição. · 

" Assim é que, na fôrma do art. 6o, lettra I da Constituição o 
Poder Judiciario, conhecendo dos crimes póliticos, entre outros, o 
de usm·pação de poderes, póde condemnar o delinquente e ordenar a 
reposição do poder legal. Nessa hypothese, a sentença do Poder 

VOL. V xS 



274 

Judiciario, si encontrar embaraços na sua execução, acarretará regu-
larmente tambem a intervenção do_ Poder Executivo. 

" Vou concluir chamando a attenção da-Camara p ara essa atti-
tude logica, tomada uniformemente pelos adversarios da Repuhlica. 
Em verdade, como entre os republicanos que fizeram a revolução do 
Rio Grande, os monarchistas do Brazil se arrigimentam logicamente 
entre os que pedem a intervenção nos Estados. E ' no estudo desta 
psychologia politica que os Deputados devem ir buscar as inspi-
rações do seu voto . o 

Em r8g5, Sr. Presidente, quando se agitava no Congresso a questão de 
Sergipe - não quero deixar passar esta circumstancia, que é importante -
tendo o Sr. Gaspar Drummond, Deputado por Pernambuco, offerecido um 
requerimento para que a Commissão Mixta incumbida de estudar a regula-
mentação do art. 6. o, emittisse tambem um parecer sobre um novo caso de 
Pernambuco, o Sr. Nilo Peçanha, na sessão de 26 de Outubro, fez um appello 
ao Sr. Gaspar Drummond, para que retirasse o seu substitutivo, para resta-
belecei-o em occasião mais opportuna. 

São estas as suas palavras : 
" Nestas condições, aproveito a opportunidade para fazer um 

appello ao S. Ex., afim de reth·ar seu substitutivo, que tem mais 
cabhnento, mais propriedade mesmo no projecto que diz respeito 
aos negocios da Bahia do que neste em que se trata do caso de 
Sergipe, que cogita unicamente de verificação de poderes eleitoraes 
do Estado. " 

E no entretanto, Sr. Presidente, é este mesmo homem, este Narciso, que 
vive a namorar-se no espelho do auto-reclame, que vem hoje pedir a inter-
venção federal no Estado do Rio de Janeiro, corno si, no caso deste Estado, 
não se tratasse pura e exc1usivamente da verificação de poderes de Depu-
tados Estaduaes 1 (Muito bem; muitos apoiados da minoria.) 

O Sa. ANNIUAL DE CARVALHO. -Este é um caso de simples verificação 
de poderes estaduaes. 

O Sn. JosÉ IGNACIO. - Tempora nwtanüzr.! 
O Sa. BARBOSA LIMA·. - Realmente é um desmoronamento de personali-

dades politicas ! . . . -
. O Sa. CANDIDO MoTTA.-- Resolvido, Sr. Presidente, no Senado, o pri-

meiro caso de Pernambuco, conforme já referi, o Sr. Martins Junior, na 
sessão de 18 de Junho de r8g5, justificou longamente em requerimento, 
tambem subscripto pelos Srs . Tolentino de Carvalho, Gaspar Drummond, 
Arthur Orlando, Gonçalves Maia, José Mariano e mais um Deputado cujo 
nome agora não me occorre ... 

O SR. BARBOSA Lnvi;L - Lourenço de Sá. 
O Sa. CANDIDO MoTTA. - E ' verdade. Esse requerimento visava a 

nomeação de uma Commissão especial para dar parecer sobre as medidas 
relativas aos negocios de Pernambuco . 

Accusava-se o governador daquelle Estado de se conservar no governo, 
a despeito de já haver expirado o seu periodo governamental. Era, como se 
vê, um caso semelhante ao do Rio de Janeiro, em rgo8. 

O requerimento da bancada opposicionista de Pernambuco foi comba-
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tido na .sessão de 21 de Junho pelo. Sr. Francisco Glycerio, que assim se 
pronunciou : 

" Venho, Sr. Presidente, oppor-me ao requerimento apresentado 
pelos nobres Deputados por Pernambuco, requerimento que pede, 
para usar ele linguagem forensE:, que o Congresso conheça directa-
mente do caso ele Pernambuco. 

Sr. Presidente, está na ordem do dia um projecto que cogita de 
estabelecer, antes de tudo, a competencia dos poderes da União 
para intervirem nas questões peculiares aos Estados. 

Si ainda o Congresso não votou a lei regulando o art. 6. 0 da 
Constituição e, conseguintemente, determinando a preliminar da 
competencia, não me parece curial que os nobres Deputados de 
Pernambuco pretendam que o Congresso, reconhecida assiin, a 
priori, a sua competencia, vá desde logo intervir no caso de Per-
nambuco. A questão da competencia é preliminar essencial. 

O Sn. MARTINS JuNIOIL - Quem vae dizer si ha ou não compe-
tencia é a commissão. 

o Sn. fiEmco c "oELHO. - o Congresso ha de primeiro dizer a 
quem incumbe resolver sobre a ma teria; depois se resolverá o caso 
em especie . " 

Pois bem, o que fez· o Con.gresso Nacional? Julg·ou-se acaso competente 
para resolver a questão? Não, Sr. Presidente; essa questão, envolvida em 
outras de cujo estudo se achava incumbida a Commissão Mixta, não preoc-
cupou a attenção do Congresso, a despeito da insistencia com que proce-
deram os Deputados opposionistas ao governo de Pernambuco. E a questão 
morreu lá mesmo, dentro daquelle Estado, não me constando que causasse 
siquer o affrouxamehto dos laços federativos. 

Aberta assim a porta das reclamações pela voz insistente das opposições 
cstaduaes, o Sr. Cunha Lima, Deputado pela Parahyba, tamhem pediu, na 
sessão de 1 dE; Junho de r8g5, que a Commissão Mixta propuzesse medidas 
interventoras no seu Estado, não só para annullar diversas leis e garantir a 
indepeudencia do Poder Judiciario, alli sacrificado, mas tambem para obstar 
a intérvenção do governo do Estado nas eleições estaduaes. 

E;sta indicação sofli·eu a sorte das outras. 
A 12 de Julho de r8g5, a Commissão Mixta, composta dos Senadores 

Gonçalves Chaves, Coelho Rodrigues, Corrêa de Araujo e Deputados Bene-
dicto Leite, Paulino de Souza Junior e Martins Costa Junior, apresentou o 
parecer, que termim)u por um projecto de lei regulando o art. 6. 0 da Cons-
tituição. 

Convém que a Camara se lembre do laro·o e hrllhante debate a que esse 
projecto deu logar, principalmente no Senaâo da RepublicaÃ porque nesse 
debate memoravel, além dos magistraes disc.ursos dos l:irs. Gonçalves 
Chaves, relator e Senador pelo Ji;stado de Minas, Manoel de Queiroz, 
Leopoldo de Bulhões, Corrêa de Araujo e outros, encontramos valiosíssimos 
subsídios para a actual questão, consubstanciados nos discursos e opiniões 
dos que hoje são chamados proceres da Repuhlica. 

O nobre relator da Commissão de Constituição e Justiça des.ta Casa 
illustrou o seu parecer com o discurso que, no Senado, proferiu o eminente 
Senador Pinheiro Machado, sobre o caso da intervenção no Estado do Rio. 

O Sn. BARBOSA LIMA. - Ecce sacerdos magnas. 
O Sn. CANDrno MoTTA. - Lá nesse discurso, o honrado Senador rio-

grandense affirma que continúa a ser coherente com oseu modo de pen~al' 
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anterior, e que o me? _i!lustre conterraneo, o Sr. Senador Campos Salles, 
communga da sua opnnao, mesmo nesse caso. 

V. Ex. bem comprehende que a mim pouco se me dá que o Sr. Senador 
Pinheiro Machado pense hoje de um modo e amanhã de outro, si hem que 
eu não abdique o meu direito de critica. 

O mesmo desinteresse não posso ter pelas opiniões do Sr. Campos 
Salles, que, ·como eu, representa o Estado de S. Paulo no Parlamento 
Nacional, e que sempre foi u.m dos directores espirituaes da política paulista. 
Ninguem, portanto, me poderá contestar o direito de protestar contra as 
asserções do illustre Senador rio-grandense, que pretendeu envolver nas 
suas incoherencias o venerando ex-presidente da Repuhlica. 

E' uma cousa que precisamos tirar a limpo, e é o que eu vou agora 
fazer. Sobre todas as questões que se relacionam com o art. 6. o da Consti-
tuição Federal o Sr. Campos Salles tem uma linha de conducta que nunca 
quebrou. 

O Sn. BARBOSA LIMA. - Elle é partidario da política dos governadores e 
deve estar com o Sr. Backer. 

O Sn. CANDIDO MoTTA. - Não sei com quem está : mas . o que posso 
affirmar é que o Sr. Campos Salles sempre teve sobre o assumpto idéas hem 
nitidas, claras, uma linha de conducta nunca quebrada. 

O SB. GALEÃo CARVALHAL.- Nunca fez mysterío dessa -opinião; sempre 
a publicou. 

O Sn. CANDIDO MoTTA. - Vejamos. No seu discurso de 7 de Janeiro 
de rSgr, quando discutia a organização da Justiça Federal disse o seguinte : 

" O Poder Legislativo local ou do Estado exerce a sua acção 
soberana em tudo aquillo que não está reservado á privativa com-
petencia do Roder Legislativo da União. Cabe-lhe decretar os seus 
codigos, regulando as relações jurídicas do~ seus habitantes na 
dupla esphera do direito publico e privado ; e os seus decretos, as 
suas resoluções, independem da sancção do respectivo Poder Federal, 
nem mesmo podem ser nullificadas, cassadas ou suspensas por 
esta. Suppondo mesmo que o · poder local invada a competencia 
federal, nem mesmo nessa hypothese poderá intervir o Congresso 
da União. 

Pela minha parte declaro que não posso conceber poder político 
sem soberania : quando elle o não possue, deixa por isso de ser 
poder; será um agente do poder, mas de certo não é um poder. " 

Na sua plataforma de 31 de Outubro de rSg;, disse S. Ex. : 

" Na sessão de r8g5 appareceu naquella Casa do Congresso 
Federal um projecto que visava regulamentar o texto constitucional 
do art. 6. 0 Dava-lhe opportunidade, seg·undo a declaração dos seus 
autores, a situação anormal de alguns dos Estados da União. 

Concretizei a minha formal e energica opposição a semelhante 
tentativa, e formulei as minhas apP.rehensões quanto ao perigo que 
ella encerrava, para o regímen de liberdade que adoptámos, nestas 
palavras com que iniciei o meu discurso : " Si é possível um corpo 
politico ter coração, eu direi que neste momento estamos tocando 
no proprio coração da Repuhlica Brazileira. " 

Esta conducta·logica, continua, sem vacillações, rigorosamente 
subordinada á influencia dos princípios, manifestando-se em todas 
as espheras da actividade política, e accentuada successivamente na 
acção perseverante do combatente, do leg·islador e do homem do 
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governo, denuncia com absoluta clareza a minha attitude de INTRAN-
SIGENTE E IRRECONCILIAVEL ADVEHSALUO DA POLITICA INTERVEN-
CIONISTA. " 

O Sn. Lurz AnoLPHO. - Um anno depois commettia o crime de Matto-
Grosso! 

O Sn. CAJ."\'DIDO MoTTA. - Si houve crime foi de omissão : mas não houve 
incoherencia. (Contináa a ler) : 

" Tenho, pois, por dever primeiro do Executivo Federal, nas 
relações com os Estados, o escrupuloso respeito das fronteiras 
demarcadas pelo art. 6. 0 da Constituição, cuja necessidade foi ante-
v ista com admiravel sagacidade pelo legislador constituinte. 

E ' essa uma condição de paz interna. "· 

Na sua mensagem de 3 de Maio de 1902, referindo-se ás occurrencias de 
Matto-Grosso, a que alludiu o meu nobre amigo e collega, disse : 

" Mas si, como brazileiro, acompanho o sentimento geral, 
mencionando com profundo desgosto os tristes acontecimentos que 
perturbaram a vida normal naquella região do paiz, devo no em tanto 
affirmar-vos que cumpri rigorosamente o dever de governo. 

Disse em tempo aos meus eleitores, tendo antes dito ao Senado, 
ao paiz, como entendia e como pensava dever ser applicada em suas 
variadas hypotheses a doutrina do art. 6. 0 da Constituição da Repu-
blica. Hoje, depois da experiencia da execução declaro que man-
tenho em absoluto, sem a mínima resalva, os conceitos então enun-
ciados com clareza e lealdade. E' tão essencial ao org·anismo fede-
rativo o principio contido naquelle preceito constitucional que é 
indispensavel, em respeito á lei fundamental, praticai-o com intran-
sigente rig·or, ainda mesmo atravez dos mais fortes clamores. Nada 
seria mais funesto do que applicar a lei ao sabor dos interesses ou 
das paixões em conflicto. Foi esse o sentimento que prevaleceu em 
minha conducta, e si mesmo assim pôde ella suscitar vehementes 
increpações, confesso que não me causou isso siquer medíocre 
extranheza, porque ha muito q ue sei ser essa a natural tendencia 
dos espíritos encanecidos pelo mallogro das ambiçôes. Não são estes 
certamente os que hão de descortinar a verdadeira responsabilidade 
nos instigadores das lutas armadas, cujas desgraças só veem e só 
lamentam já muito tarde, após a consumação dos factos. " 

Foi esta, Sr. Presidente, a mensagem com que o Sr. Campos Salles 
encerrou o seu governo, e sobre a qual o Sr. Alcindo Guanabara, no 
seu livro intitulado A Presiclencia Campos Salles, desenvolveu interessantes 
considerações, dedicando uma long:a pagina especialmente á política não 
intervencionista do illustre ex·Presiaente. 

Não a leio agora para não tomar muito tempo ... 
O Sn. JosÉ CARLos. - Faça incluit· no seu discurso. São cousas interes-

santes que devem ficar nos Annaes. 
· O Sn. CANnmo MoTTA.' - Acceito o alvitre lembrado pelo nobre Depu-

tado, e farei inserir os documentos a que me referir, e cuja leitura possa 
prejudicar o tempo que me resta para fallar. 

A' pag. 170 do seu livro, diz o Sr. Alcindo Guanabara : 
" Em um só Estado a luta política sahiu do terreno moral para 

o dos combates materiaes, no longmquo Estado de Matto Grosso . Os 
factos que ahi se desenro laram, logo pouco depois de haver o pre-
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sidente assumido o poder adquiriram extraordinaria relevancia 
porque abriram ensej.o a que fosse affirmada praticamente a inter-
pretação que o Presidente deu ao art. 6. 0 da Constituição. A origem 
da luta nesse Estado foi a questão da candidatura á presidencia. O 
vice-presidente do directorio central havia indicado para esse alto 
posto um cidadão, que não logrou reunir o apoio de muitas 
iniluencias do Estado, as quaes, desejosas de evitarem uma ruptura 
entre elementos ho·mogeneos, propuzeram a esse vice-presidente que 
fosse elle mesmo o candidato. Recusada a proposta, entraram em 
luta os dous candidatos, o do directorio central e o da dissidencia. 
Os primeiros · telegrammas dirigidos para o Rio, antes da apuração 
das eleições, nas quaes cada parcialidade se pretendia victoriosa, 
diziam que " ao lado do governo introduziu-se na capital muita 
gente armada, · mas que a opposição tinha fortes elementos de 
reacção. » A resposta que os chefes políticos do Estado, aqui resi-
dentes, deram a essa communicação dizia aos dissidentes que " a 
attitude extrema só era justificavel em circumstancias extremas " ; 
aconselhava-os a se prepararem para " deltmder o nosso direito no 
terreno legal " e concluía " reprovando o emprego da força para a 
conquista da victoria eleitoral " accrescentando que elle só era jus-
tificavel em legitima defesa e aconselhando-os a que procurassem 
obter maioria na assembléa e si o não conseguissem e ella legitima-
mente approvasse eleições arguidas de falsas, " obedecessem como 
á decisão de poder competente, evitando procedimento que pareça 
sedicioso. " Telegrammas posteriores anntmciavam que o governo 
local empregava meios violentos para impedir a entrada na capital 
dos Deputados opposicionistas aliás em maioria, que deviam apurar 
as eleições, cumprindo notar que a apuração podia '!ier feita com 
qualquer numero de Deputados presentes; e a esses actos de vio-
lencia, -a opposição pretendia obstar pela força estando já acam-
pada. Foi nesse momento que o presidente do Estado e o chefe 
político a que nos temos referido telegrapharam ao Sr. Dr. Joaquim 
Murtinho, mmistro da Fazenda, cuja opinião sempre fôra acatada 
no Estado, sujeitando o caso á sua decisão e declarando acceitar 
qualquer alvitre que fosse suggerido, apezar de reputarem o seu 
candidato legitimamente eleito. A esse telegramma respondeu o 
Sr. J. Murtinho suggerindo a conveniencia de serem annulladas as 
aleições. As eleições de facto, o foram. Foi na intercurrencia desses 
incidentes que o Pr-esidente do Estado em primeiro logar, e depois 
os membros da assembléa que se reuniram na capital para proceder 
á apuração, pediram a intervenção do governo federal. Nessa emer-
gencia, o Presidente firmou a doutrina de que é ao Poder Executiro 
que compete effectuar a interrenção de que trata o art. 6. 0 , e de que 
lhe cabe o direito de julgar da conreniencia e da opportunidade dessa 
interrenção 

o • •• •• o ••••• o • • • •• • • • •• 

A intervenção solicitada não foi, pois, concedida; o Presidente, 
informado por orgãos alheios aos interesses locaes em debate, 
julgou que se não tratava da hypothese constitucional e que a inter-
venção, si fosse concedida, não representaria senão uma flagrante 
violação á soberania do Estado. A nota publicada pela A Noticia, 
a que já nos referimos, expondo o historico dos factos que determi-
naram essa resolução do Presidente, dizia : ,, E' facto que com 
maiores facilidades de intervenção e não se podendo preliminar-
mente determinar qual a política que o presidente seguiria, dada a 
intervenção, si a dos governos locaes, si a das dessidencias, é facto 
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que com essas facilidades o Presidente podia fazer politica sua onde 
lhe appro!Jesse. Mas, o Sr. Presidente da Republica prefere alheiar-se 
ás paixões politicas locaes para mais uma vez ser coherente com os 
princípios que sempre sustentou; e a politica que S. Ex. adopta 
nem sequer pôde ser apontada como uma novidade, porque é a 
execução litteral da política que expoz antes de ser governo, e que 
foi tacitamente acceita por cada suft:ragio que fez de S. Ex. o Presi-
dente da Republica. n · 

No seu discurso de 8 do Agosto de r8g5, revelando-se em extremo cioso 
da nossa organização federativa, que mostrára ser o producto de uma longa 
aspiração manifestada em diversos estadios da nossa historia, dizia mais o 
Sr. Campos Salles : 

" E' pois, um dever, de patriotismo lutar, combater energica-
mente todas estas tentativas que occultam um ataque de morte 
contra isso que eu ha pouco disse ser o coração do nosso corpo 
político ... 

Não tenho a menor duvida em affirmar que com este projecto 
o que se está preparando é um violento attentado contra a Consti-
tuição da Republica (no!Jas contestações, etc.) 

. .. 
Applicados estes princípios de a~côrdo com a indole caracterís-

tica do nosso systema, é evidente que a intervenção da autoridade 
federal no Estado, quando ella é facultada pelo art. 6. 0

, não tem por 
fim operar qualquer modificação offensiva da sua soberania, quer 
se trate das autoridades constituídas, quer se trate das suas insti-
tuições. Emeaso nenhum pôde a intervenção ter esse alcance. n 

E depois de analyzar detidamente as hypotheses dos ns. r, 3 e 4, do 
art. 6. 0 , passou a occupar-se do n . 2, manifestando a sua opinião sobre a 
expressão - manter a forma republicana federati!Ja (Lê) : 

" Senhores, quando a Constituição se r efere á fôrma republi-
cana federativa, não quer por certo estabelecer, como regra absoluta, 
que as constituições dos Estados sejam a uniforme e fiel r eproducção 
dos preceitos contidos na Constituição Federal, pois que isso impor-
taria a suppressão do direito conferida aos Estados de fazerem a sua 
comtituição. 

SubstitUindo-se a fôrma da Constituição pela do projecto 
teremos que a autoridade federal intervirá, não já quando se tratar 
da índole característica do governo, mas sempre que se tratar dos 
actos de uma legislatura estadual, sob o pretexto de que este acto 
ataca o li!Jre exercício das instituições. O limite salutar opposto pela 
Constituição terá desapparecido e ficará aberta uma porta bastante 
larga para que por ella possa penetrar frequentemente a autoridade 
arbitraria da União e supprimir a soberania do Estado . A legislatura 
elo Estado ficará reduzida ao miserando papel clas-assembléas pro-
vinciaes ; vigiadas pela fiscalização absoluta do Parlamento do 
imperio . 

. . Mas então qual é autoridade competente para reconhecer a legi-
timidade dos poderes estaduaes? ·· . 

Si se trata, por exemplo, da eleição de um governador ou pre-
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side~te de Estado, já não será a respectiva legislatura como o esta-
belece a sua constituição; quem tomará conhecimento da legitimi-
dade da investidura. Do mesmo modo, quando se tratar da composição 
da legislatura do· Estado, não serão mais os seus membros os unicos 
competentes para a respectíça çerificação de poderes. 

E no seu discurso de 22 de agosto terminava, mostrando a que extremos 
chegaria para manter os seus principios : 

" A minha convicção é esta: No dia em que os Estados não 
poderem manter as prerogativas de que gosam pela Constituição, 
quando a sua soberania for atacada, será muito difficil manter a 
União. E eu que nunca fui separatista, declaro a V. Ex. que nesse dia 
o serei em melt Estado. 

Agora venha-senos dizer que o Sr. Campos Salles, se estivesse presente 
á votação deste projecto, lhe daria o seu voto; venha-se nos dizer que um 
homem, sempre 'coherente com os seus principios desde os primeiros dias da 
Republica, seria capaz de, no ultimo quartel da sua existencia, vir repudiar 
todo o seu passado, renegar todas suas idéas, exageradas embora, mas o 
producto de suas profundas convicções, uma obra de incontestavel sinceri-
dade! 

O SR. GALE,\.o CARVALHAL. - O Sr. Campos Salles nunca deixou de 
combater a intervenção nos Estados. 

O SR. JosÉ lGNACIO. - Mas quem affirma o contrario? 
O SR. CANDIDO MoTTA. -Oh! quem affirma o contrario? 

« C'est celui dont le clJant tient plus au paysage 
Qu'à la pente du mont l a b lancheur d'un village, 
Car toujours au Jointain sa voix se mêle un peu; 
C'est celui dont l e cri perce l'horizon bleu 
Comme une aiguille d 'or qui toujours enfilée 
Coudrait au bord· du ciel le bord de la vallée ! 

C'est le coq (riso) . 

E desde que elle assim fallou, ninguem tem o direito de duvidar, até que 
a aurora o surprehenda em seu profundo dormir! (riso). · 

Mas, Sr. Presidente, o Sr. Nilo Peçanha está um pouco mais encalacrado 
nesta questão, com as suas opiniões anteriores, do que parece á primeira. 
v~~- . 

Tive o cuidado, como V. Ex. está vendo, de passar uma revista por 
todos os Annaes do Congresso, desde a Constituinte até os nossos dias; dei-
me a este fatigante e enfadonho trabalho, procurando com sofreguidão 
tambem as opiniões do astro brilhante, que hoje tanto illumina o paiz na 
presidencia da Republica ; mas nesse particular a minha decepção foi com-
p~~! . 

Habituei-me a considerar o Sr. Nilo Peçanha como um dos homens 
notaveis do paiz, não por conhecimento proprio, mas pelas informações da 
imprensa. 

Político provinciano como sou ... 
O SR. BARBOSA LIMA. - Não conhece os segredos da reportagem. 
O Sn. CANDIDO MoTTA. - ... Não conhecia os segredos do jornalismo 

moderno. Acreditava que, quando um jornal emittia qualquer opinião sobre 
esta ou aquella individualidade, o fazia por conta propria, traduzindo seu 
modo de vêr, como orgão da opinião publica ou de parte desta. Estava 
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longe de suppor que jornaes de certa respeitabilidade dessem guarida, em 
.suas columnas, a autobiographias, ou a reclames inspirados pelos proprios 
interessados, de modo g:ue acreditava piamente em tudo quanto se publicava 
em louvor do Sr. Nilo Peçanha. 

Não raro, nos tempos em que este senhor foi Deputado, encontrei me 
com resumos dos trabalhos legislativos em que se liam, por exemplo : 
" occupou a tribuna da Camara o sympathico e talentoso Deputado flumi-
nense, Sr. Dr. Nilo Peçanha, que decididamente esteve hontem em um dos 
seus dias mais felizes. O notavel tribuno empolgou o auditoria durante quasi 
duas horas, discursando com grande erudição e largueza de vistas sobre o 
momentoso problema taL Ao deixar a tribuna foi saudado com uma estron-
dosa sal v a de palmas e abraçado pelos seus collegas ". 

Fui á fonte limpa, Sr. Presidente, fui aos Annaes, e não encontrei essas 
maravilhosas producções do talento do Sr. Peçanha. Em geral só me 
encontrei com palidos resumos em terceira pessoa; e a não ser umas 
pequenas referendas a uma certa casa hanoveriana da Italia, e umas . 
imagens sobre uma certa Venus de Medieis (riso), nada mais achei de apro-
veitavel. 

O SR. BARBOSA LuiA. - E ós ídolos phenicios. 
O Sa. Lurz MuRAT. - Sobre direito autoral fallou aqui meia hora! 
O SR. CANDIDO MoTTA. - Estranhei a cousa, mas explicaram-me depois 

que esse era o systema que, por modestia, adoptara o notavel ex-Deputado. 
Ouvi tambem se dizer que, em certa occasião, pretendendo elle tomar 

parte em um debate importante qualquer, confiára antecipadamente a um 
jornalista amigo a noticia do seu brilhareto e que terminava com as inde-
fectíveis palavras : - " ao deixar a tribuna o orador foi extraordinariamente 
victoriado pela sua sensacional oração, palmas, etc., etc. Publicada a noticia, 
qual não foi o espanto e a decepção do jornalista quando se certificou de 
que naquelle dia não tinha havido sessão na Camara! (Hilaridade.) 

Da. sua administração no Estado do lUo eu tinha as melhores refe-
rendas, e sempre acreditei, que, com effelto, a sua administração alli fôra 
modelar, tendo reerguido o grande Estado do abatimento em que se encon-
trava, concertado as suas finanças, restabelecido o seu credito; mas afinal 
eheguei a saber que tudo aquillo não passou de fogo de artificio, pela 
palavra autorizada e insuspeita do nosso distincto collet~·a Sr. Faria Souto 
(riso), nos discursos que proferiu na Assemhléa Legislativa do seu Estado. 

Cahi das nuvens, Sr. Presidente! 
, Mas não foi sem muito custo que cheguei a mudar de opinião sobre a 

individualidade política do Sr. Nilo Peçanha. 
O dia 14 de Junho do anno passado amanhecera triste. Todo mundo 

sentia-se pezaroso deante daquella desgt·aça nacional : havia fallecido o 
saudoso Dr. Aíl'onso Penna! A propria natureza parecia associar-se á nossa 
magoa. 

Residindo do outro lado da bahia tomei a barca em demanda da praia 
do Icarahy. Enfiei-me, em Nitheroy, num bond do Canto do Rio. Em certa 
altura este bond cruzou com outro, reservado, e de stores descidos. 

Dentro consegui vêr, sentado entre dons outros, um homem trajado todo 
de preto, braços cruzados, a barba cahida sobre o peito parecendo profun-
damente acabrunhado. Era o successor. Era o Sr. Nilo Peçanha que vinha 
assumir as redeas do governo, naquellas tão tristes conjuncturas. five uma 
impressão de sympathia e de dó. " Lá vae, disse commigo mesmo, aquelle ' 
pobre homem carregar com o peso- terrível de uma herànça, hoje tão pouco 
àppetecivel. Em que irá pensando? 

Saberá calcular as graves responsabilidades que tem de assumir? 
Saberá elle fazer uma politicaque concilie todos os espíritos e congregue. 
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todas as boas vontades para o restabelecimento da calma na familia hrazi-
leira? Ou será antes um elemento de dispersão, capaz de cavar maiores 
sulcos no nosso meio politico, por 1una conducta trefega e por ambições 
desc6medidas? ,, · 

O meu espírito, Sr. Presidente, inclinou-se para a primeira hypothese. 
Tratava-se de um moço cheio de ardor e de serviços á causa publica; vinha 
da propaganda e não era licito duvidar da sua sinceridade republicana, 
nem de seu desejo de prestar os mais relevantes serviços á Hepublica! 

No dia seguinte, tomando um jornal, nelle deparei com a noticia de qua 
S. Ex. encontrando-se no Palacio do Cattete com o nosso digno . college 
Sr. Pedro Moacyr, exclamava: « Ajuda-me Moacyr! Ajuda-me a salvar a 
Republica! " (Riso). 

Desconfiei. Essa exclamação assim um tanto theatral, impressionou-me 
mal; mas propenso sempre a desculpar, attribui á conmoção da estréa 
aquelle lance inesperado. E, para que negai-o? Eu tinha mesmo uma parti-
ciliar sympathia por esse homem a quem dei o meu voto para Vice-Presidente 
da Republica. Em tal conceito o tinha que, quando agitou-se a questão das 
candidaturas presidenciaes, chegei a nelle ver um excellente tertius para 
derimir a contenda. 

Mas dous mezes depois de se achar no governo o Sr. Nilo Peçanha, _ 
li em um autorizado orgão de publicidade desta Capital, uma noticia mais 
ou menos nestes termos: 

" O joven estadista, que ora se acha á frente da Administração do Paiz, 
com o seu larg·o descortino, já fez mais nestes dous mezes de governo do 
que os outros em annos. " 

Ora a origem desta noticia ou que outro nome tenha ... 
O Sn. JosÉ CAuLos. -Não será a ajuda do Moacyr? (Hi laridade.) 
O Su. CANnrno MoTTA - ... Não era duvidosa, pois que parecia-se muito 

com aquellas outras a que ha pouco me referi. Lembrei-me então de uma · 
anecdota muito conhecida em minha terra. 

Um velho vigario aposentado tinha por habito, nas suas horas de ocio, 
fiumar em um cachimbo de longo cabo, que na gíria simples dos nossos 
homens do campo, se chama pito. Mas, elle assim não fumava na presença 
cle pessoas de cerimonia. 

Quando chegava als-~1ma visita de circumstancia, o nosso vigario cha-
mava a velha creada e dizia-lhe : " Siá Chica ! leve o pito ! " 

Certo dia, fumava elle descançadamente em sua rede, quando lhe annun-
ciaram uma visita, que, pelo nome, parecia ser uma pessoa importante ; 
mandou immediatamente que se guardasse o pito e se poz a pé, á espera 
do personagem annunciado. Logo ás primeiras palavras do tal senhor,-
o vigario, que era um homem muito atilado, verificou que não valia a pena 
privar-se do seu dilecto vicio e gritou para a creada : " Siá Chica, traga o 
pito que o homem é bobo ! " (Hilaridade.) 

Ora, Sr. Presidente, quando eu li a tal noticia do largo descortino do 
joven estadista, que havia feito, em dous mezes, mais que os outros 
em anuas, perdi a fé no homem, e lembrei-me da historia .do velho vig·a-
rio! (Riso.) 

Disse ha pouco, Sr. Presidente, que o Sr. Nilo Paçanha estava mais 
compromettido nesta questão de intervenção do que se suppunha, e é ver-
dade. Entre as suas producções, constantes dos Annaes, além daquella 
1·eferente ao caso de Sergipe, encontram-se outras. 

S. Ex. sempre foi adversario da regulamentação do art. 6. 0 , e sempre 
se mostrou identificado· com as doutrinas do Sr. Campos Salles a respeito 
do assumpto. 



- 2i)3-

No seu discurso de 8 de Julho de rSgg, em resposta ao Sr. Luiz Adolpho 
dizia : 

"Lamenta que a honrada representação de Matto-Grosso conti-
nue a querer apaxionar a Camara em assumpto já julgado e compe-
tentemente findo no espírito da Nação . O processo, entretanto, agora 
iniciado por SS. EEx., evitando escaramuças furtivas e debates 
restrictos, e reclamando com urgencia um pronunciamento parti-
dado e político do Congresso, em discussão mais ampla e mais 
larga de um parecer da Commissão de Justiça sobre a attitude do 
Governo nos acontecimentos de Matto-Grosso, não é das que possam 
entibiar a acção da maioria da Camara (apoiados, muito bem) que 
não tem vacilações nem desfallecimentos , no apoio que presta aos 
actos politicos e administrativos do Poder Executivo. 

Póde acreditar. o nobre Deputado que ninguem o receia. No 
terreno da mais pura doutrina republicana e da melhor intelligen-
cia constitucional, dados os factos como elles se desenvolveram, 
a maioria acceita o appello do nobre Deputado, certa de que, 
faltando embora á Camara faculdades executivas nestes assumptos, 
ella não demorará o seu voto, honrando a firmeza e alta discreção 
com que o Governo se desempenha de seu programma. _" · 

Na sessão de 17 de novembro de rgog, respondendo ao Sr. Serzedello 
Corrêa, assim se exprimia : 

" E' dos que entendem ser muito perigoso dilatar os horizontes 
do Parlamento da União, levando-o a resolver e a irritar questões 
que devem morrer dentro dos proprios Estados em que ellas se 
debatem . O caso ' do Pará ficará liquidado no Pará. A' Camara 
faltam esclarecimentos e informações para não lhe ser permittido o 
movimento de accusação aos poderes publicos como autores de vio-
lencia e de ataques á inviolabilidade do sufl'ragio. " 

E o caso do Rio de Janeiro não deveria, por ventura, ser tambem liqui-
dado no proprio Estado ? Como se pretende, pois, dilatar as attribuições do 
Parlamento da União para resolver questões muito intestinas como esta na 
phrase do Sr. João Barbalho? 

Passemos adeante. 
Sr. Presidente, o Sr. Senador Pinheiro Machado é, inquestionavelmente, 

e sempre foi, solidario com a orientação da politica castilhista do Rio 
Grande do Sul. (Apoiado do Sr. José Carlos.) 

Já demonstrei á Camara, lendo topicos do discurso do Sr. Cassiano do 
Nascimento, aqui, nesta casa, o porta-voz daquella politica, que, segundo 
a orientação do seu partido, o projecto de intervenção no Estado do lUo, 
é indefensavel. 

Mas, não é só aqui na Camara que o partido castilhista tinha um porta-
voz. Na outra casa do Congresso, embora lá se achasse tambem o Sr. Pinhei-
ro Machado, outro era o interprete do pensamento daquelle partido, do qual 
o Sr. Pinheiro Machado se limitava a ser o _porta- estandarte. O Sr. Ramiro 
Barcellos era quem traduzia na tribuna do Senado as opiniões do seu par-
tido, em perfeita conformidade de vistas com o Sr. Pinheiro Machado. 

Pois bem, na sessão de r6 de agosto de r8g5, discutindo o projecto de 
regulamentaÇão do art. 6.•, ofi'erecido pela Commissão Mixta,_ dizia o ex-Se-
nador Dr. Ramiro Barcellos: · 

(I Quanto aos ns. I, 3 e 4 do art. 6.•, nem a Constitlúção precisa 
ser interp~etada, nem para elle p:cecisamos de lei regulamentar ; por 
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sua propria natureza, a intervenção de que elles cogitam é consi-
gnada ao Poder Executivo e até a pratica já veiu firmar o principio: 
a dt~vida se estabelece no terreno theorico e provém da definição 
que se queira dar á locução -forma republicana federati!Ja, a qué 
se refere o n . 2, do mesmo artigo. 

O Sn. GoNÇALVES CHAVES.- As intervenções do Poder Execu-
tivo devem ser autorizadas por uma lei do Congresso. 

O SR. RAMIRO BARCELLOS. -Absolutamente não. E nem ellas 
são de natureza na maioria dos casos a poderem esperar pelas 
decisões do Poder Legislativo, como V . Ex. propõe; são medidas 
de força, perfeitamente definidas na Constituição, que competem ao 
Executivo, tanto mais que elle é responsavel pelo que praticar fóra 
das suas attribuições, ou contra a lei. H.econhecendo essa corrlpeten-
cia no Poder Executivo eu não quero negar ao Legislativo a interfe-
r·encia que lhe compete em julgar desses actos, como de todos os outros 
que o Goperno possa praticar, pois que a sua responsabilidade legal 
é sujeita ao nosso julgamento e passível de penas. Attribuir, no 
entanto, ao Congresso a competencia originaria em todos os casos 
de intervenção de que trata o art. 6.0 , é dar a um poder irrespon-
savel a faculdade de praticar ataques ao principio federativo, sem 
remedio possível, sem recurso algum para os Estados, cuja autono-
mia for atacada. 

E ' sob este ponto de vista que encaro a ma teria do art. 6. o e 
julgo que foi elle o que dominou o pensamento dos legisladores 
constituintes. 

O Su. GoNÇALVES CHAVES.- Uma opinião phantasiosa. 
O SR. RAMmo BAHCELLOS.- Maior phantasia é querer, ou antes · 

pretender, por meio de dous termos vagos -democracia e go!Jerno 
representati!Jo, dar solução a factos concretos e offerecer ao espírito 
partidario dos corpos deliberativos o ensejo de, por meio de maio-
rias occasionaes, modificarem, sem a mínima responsabilidade as 
situações dos Estados. 

Observando como medico, Sr. Presidente, não só os conflictos 
J:!Oliticos que se estão dando nos nossos Estados, mas ainda os que 
representam a vida agitada de toda a America do Sul, eu concluo 
para diagnosticar que tudo isto é o producto de ·uma mesma diathe-
se, de uma infecção generalizada no organismo americano. Esta 
diathese é - a caudilbagem politica, derivação moderna da antiga 
caudilhagem militar. • 

Bello diagnostico e sobretudo muito acertado ! 
" O gue eu posso affirmar desde já ao illustre Senador por Minas 

Geraes e que o seu projecto não é o remedio que possa combater 
efficazmente o mal; ao contrario, elle ha de aggraval-o, dando ás 
facções politicas do Congresso a faculdade de conservarem os 
Estados em perpetua agitação, votando intervenções favoraveis á 
política de cada um. Essa centralização de proeminencia política no 
Congresso Federal ha de necessru'iamente esgotar, como no tempo 
do imperio, toda a vitalidade na peripheria, ha de acabar com a 
autonomia dos Estados e arruinar a federação, si não produzir mal 
maior, qual o do esphacelamento da patria. · 

Ponhamos, porém, de lado, por emquanto, esta questão, suppo-
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nhamos que este projecto é lei e appliquemol-o aos diversos casos· 
que se dão em alguns Estados actualmente. · 

O Su. PINI-mmo MACHADO. - O caso da Bahia ... 
O Sn.. RA11nuo BARCELLOS. - Sim, tomemos por e~emplo o caso 

da Bahia. Existem presentemente nesse Estado dous poaeres legisla-
tivos, duas Camaras e dous Senados; ambos proclamando-se leg·i-
timos representantes do povo ". 

Note a Camara que é o Sr. Ramiro Barcellos quem falia. 
O Su. MANGABEmA. - Sendo o exemplo lembrado pelo Sr. Pinheiro 

Machado. 
O Sn.. CAJ..,DIDO MoT'rA. - Perfeitamente. 

" De que se trata, pois? De uma questão de verificação de 
poderes. Ora, eu tomo a liberdade de perguntar aos illustres autores 
do projecto : onde é que a Constituição Federal nos deu a faculdade 
de apurar as eleições dos Deputados ou Senadores estaduaes da 
Bahia e conferir-ll1es os diplomas?" 

Pergunto tambem ag·ora, Sr. Presidente, ao eminente Sr. Pinheiro 
Machado, porque no caso da Bahia se tratava apenas de apurar a eleição de 
Deputados e Senadores, e agora, no Estado do Rio, não? Porque para 
aquelle caso faltava ao Congresso a competencia que S. Ex. pretende existir 
para o caso actual? Onde encontrou S. Ex., na nossa Cons-tituição, essa 
faculdade para reconhece·r Deputados estaduaes do Estado do Rio ? 

" Esta questão deve ser resolvida pela Constituição bahiana 
pelas leis do· Estado e, no caso de haver criminalidadc,. que h a, por 
certo, em um dos grupos que tem diplomas falsos ou falsificados, 
intervenha o Poder Judiciario. Nós é que não temos competencia 
alguma para fazermos Deputados ou Senadores na Bahia. '' 

Mas temos para fazer no Estado do Rio! (Riso .) 
Já sei o que V. Ex. vae dizer. Provavelmente vae citar-me o texto 

da Constituição Suissa, dos Estados Unidos ou da Republica Argen-
tina. Não se dê a esse trabalho, eu só faço obra pela nossa, a de 24 
de fevereiro ; nada tenho que ver com o que se passa na Colombia 
ou na Venezuela ; estou estudando os nossos casos em frente das 
nossas leis; não vamos a vestir os factos com casacas alheias ; 
mettamol-os na nossa. " 

Deante do que acabo de ler, .Sr. Presidente, a Camara terá verificado 
que, no partido do Sr. Pinheiro Machado, foi sempre corrente a doutrina de 
que a intervenção nos Estados só se devia dar em casos extremos ; que o. 
poder competente para intervir em todos os casos do art. 6. • era o Executivo 
Federal; que a questão de duplicata de assemhléas ou governadores, nada 
tinha com a formula do n. 2. do art. 6. ", -isto é, não a!Tectava a forma repu-
blicana federativa, por se tratar exclusivamente de verificação de poderes da 
alçada dos proprios Estados. (Apoiados, muito bem.) 

Não devo, Sr. Presidente, deixar de reproduzir aqui alguns conceitos do 
eminente Sr. Quintino Bocayuva sobre o mesmo projecto da Commissão 
Mixta, e pelos quaes se vê que S. Ex. não póde ser hoje partidario da inter--
venção em seu Estado. 
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Disse S. Ex. na sessão de ro de agosto de I8g5 : 

" Entra no debate para satisfazer os compromissos de suas 
convicções . 

Condemna abertamente toda e qualquer intervenção do Governo 
nos Estados, porque ninguem poderá, nem Congresso, nem Poder 
Executivo, conhecer legalmente e de modo verdadeiro a legitimidade 
dos factos . Seria necessario um interventor e esse seria o veredictum 
ainda mais fatal do que o mal que se procurava remediar. 

Aprecia largamente a politica de Alagôas ·e Sergipe e mostra a 
inconveniencia da intervenção, que, além de ser injusta em seu prin-
cipio, iria augmentar a desordem nos referidos Estudos. 

O orador entende que a propria Constituição resolve a questão 
tão debatida, pois nella se consagra o principio de dar ao Poder 
Judiciario Federal competencia para conhecer e resolver todos 
os conflictos individuaes e políticos de todos .os habitantes da 
União . 

O Poder Judiciario e neste caso o interventor permanente, leg·al, 
que se interpõe sem odios e recriminações, restabelecendo a verdade 
republicana, sem tropeços e precipitações. " 

E na sessão seguinte : 

" O orador é obrigado a se referir ao Estado de Sergipe, em vir-
tude dos numerosos apartes que lhe dirigem : declara, em summa 
que nunca se constituiria o advogado dos poderes illeg·itimos dos 
Estados ; mas concedendo, por amor da argumentação, que haja 
dons ou mais governos em conflicto, e todos governos de" facto sim-
plesmente, pergunta qual o criterio do Congresso ou do seu inter-
ventor para o final restabelecimento da lei? No caso de Sergipe, 
não sabe como se portaria esse interventor, que, necessariamente 
haveria de se pronunciar em favor de mna ou outra parte. Si esse inter-
ventor, porém, desprezasse ambas as partes contestantes, seria obri-
gado a assumir as altas funcções publicas do Estado , e, em tal 
hypothese, occasionar uma conflagração peior elo que aquella que 
fôra remediar. 

Pensa em resumo que o projecto é condemnavel como attenta-
torio da verdade constitucional e uma especie de Damocles sobre 
os Estados autonomos. Os casos .a que elle quer attender, ou perten-
cem ao Poder Judiciario ou ao Poder Executivo, conforme se acha 
expresso na Constituição. . 

O que é preciso é que, além da coragem de morrer pelas suas 
convicções, o brazileiro tenha a de cumprir os seus deveres. " 

Sr. Presidente, os projectos da Commissão Mixta, tanto o que regulava 
o art. 6. 0 , cómo o que determinava a intervenção em Sergipe, foram regeita-
dos nesta Camara, sendo que, contra este ultimo, dos Deputados e Senado- . 
res actuaes, votaram os Srs. Costa Rodi'igues, Christino Cruz, Pires 
Ferreira, Tavares de Lyra, Frederico Borges, João Lopes, José Ignaci0, 
Torquato Moreira, José Carlos, .Alcindo Guanabara, Landulpho de 
~agalhães, Bueno de Andrada, Lamenha Lins, Paula Ramos, Angelo 
Pmheiro, Rivadavia Corrêa, Victorino Monteiro, Cassiano do Nascimento e 
NILo PEÇANHA; e contra aquelle no Senado,· os Srs. Pires Ferreira, Quintino 
Bocayuva, Campos Salles, Generoso Ponce, Joaquim Murtinho, e Pinheiro 
Machado. 



- ·~87-

A' vista destas deliberações, a Commissão lVIixta foi ·dissolvida por 
proposta do Sr. Glycerio. 

Sem me deter, Sr. Presidente, nas diversas tentativas de regulamentação 
do art. 6. 0 , nas quaes tiveram iniciativa muitos dos nossos notaveis collegas 
e, entre elles, os Srs. Eurico Coelho e Cincinato Braga, porque me faltaria 
tempo para tanto, preciso me referir ao caso do Amazonas, si bem que, 
como já disse, esse caso não seja semelhante ao nosso. 

O caso do Amazonas já foi brilhantemente exposto pelo meu honrado 
companheiro de bancada, Sr. Adolpho 'Gordo, e ilão devo insistir no mesmo 
para não fatigar tanto a attenção da Casa. (Não apoiados.) . 

Em todo caso, preciso salientar g,ue esse caso, muito hem enquadrado 
no n. 3. do art. 6. 0 , aqui foi pela Commissão de Justiça incluído entre os 
que ferem a ordem republicana federativa, os de que se occupa o n. 2 do 
mesmo artig·o. 

No Amazonas, trata-se de uma usurpação fraudulenta do Poder Execu-
tivo. Approveitaram-se da ausencia do presidente do Estado, então licen-
ciado na Europa, para falsificarem a sua firma, em um pretenso officio de 
renuncia. A veracidade do facto não .poude ser encoberta. O presidente 
esbulhado, pediu a intervenção ; o P1:esidente da Republica afTectou o caso 
ao conhecimento do Congresso, e este, depois de um brilhante e renhido 
rebate, nesta Camara, não tomou resolução alguma. 

Neste debate ainda uma vez se manifestou a opinião do partido republi-
cano rio-grandense, pela voz autorisada do então Deputado Sr. Aureliano 
Barbosa, contraria inteiramente a qualquer intervenção. 

Eis alguns trechos interessantes deste discurso : 
"Na minha opinião, a expressão Governo Federal, quer, e não 

póde deixar de querer dizer, pura e unicamente - Poder Executivo 
da Nação ... (Apoiados e não apoiados.) 

Não estou fazendo rethorica, estou contestando toda e qualquer 
idéa de comparticipação do Poder Legislativo na intervenção federal 
nos Estados, nos casos do art. 6. 0 ... 

Deixemo-nos de velleidades intervencionistas, porque estas 
velleidades só podem dar como resultado a reacção contra o syste-
ma republicano federativo, podem dar log·ar a desordens, á pertur-
bação da paz interna nos Estados. A' revolução completa no paiz 
inteiro, que está lavrado já de tantos motivos de dissenção. 

Si, portanto, o caso do Amazonas politicamente só interessa ao 
Estado do Amazonas e si a questão de moralidade tambem só póde 
interessar unicamente áquella população, de um modo directo, 
como arrogar-nos o direito de alli intervir? ... 

Os nobres Deputados pela Bahia, muito menos que ninguem, 
deveriam querer esta intervenção para um Estado que veem fraco, 
porque na vossa cara patria bahiana deram-se factos desta ordem e 
ninguem interveiu. 

VV. EEx. não pediram a intervenção; eu sciente e consciente-
mente votei contra ella e, emquanto alguma força tiver, hei de se1; 
adversario de qualquer intervenção da União nos Estados, adver-
sario até pelas armas, si necessario fôr. ,, 

Falaram ainda outros oradores, com grande elevação e, entre elles me-
rece especial menção o Sr. Leovigildo Filgueiras, cujos conceitos foram 
brilhantemente secundados pelo Sr. Galeão Carvalhal, e os Srs . Julio dos 
Santos, José Peregrino, Adolpho Gordo e outros. · 
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Mas, o discurso que parece ter sido talhado para o nosso momento 
actual é o que foi proferido pelo nosso digno amigo, leai),er da minoria, 
o Sr. Barbosa Lima. 

Dizia então S. Ex., na sessão de 19 de setembro de 1899 ; 
" A União arroga-se o direito de derimir conflictos politicos 

entre os poderes publicas dos E'stados. Toda vez que um Estado 
não acompanhar a politica dominante nos conselhos da União, esta 
suscitará os conflictos que lhe facilitem a nomeação de um inter-
ventor que vá nesse Estado ... manter a fórma republicana federa-
tiva. 

Hoje é uma renuncia acoimada com razão ou sem ella, de falsa; 
amanhã será um confiicto provocado por um commandante de dis-
tricto ou a reclamação de uma minoria legislativa que se diz 
coacta. 

Por outro lado, o Congresso N acionai deixa de estatuir in genere 
para vir prescrever e mandar em especie; não define as condições 
geraes, abstractas, segundo as quaes o Executivo deva exercitar as 
funcções que lhe são commettidas no art. 48. 

Não; o Congresso Nacional adapta hoje uma resolução adstricta 
ás feições do caso. occurrente - não faz lei; pretende mandar inter-
vir hoje, como póde mandar não intervir amanhã, não tanto con-
soante ás modalidades de cada caso, mas ao sabor das maiorias 
partidarias, senhoras da situação política na Cam-ara e no Senado 
federaes. E assim ir·se·ha solapando pelos processos ditos irrisoria-
mente conservadores a Constituição da Republica Fed.eral; si os Es-
tados na defesa· das suas prerogativas existentes não resistirem, 
como espero que resistirão até á mão armada, contra essa subver-
são da obra politica de I5 de novembro. 

Desta re·senha rapida que fiz, Sr. Presidente, até o caso do Amazonas, -
eu deveria entrar em outra ordem de considerações, si não me occorresse 
referir ain.da dous casos semelhantes ao elo Estado do IUo e de que a Ca-
mara teve conhecimento. 

O primeiro desses casos foi o de Goyaz, sendo então Ministro da Fa-
zenda, como agora, o Sr. Leopoldo de Bulhões . 

Os partidarios deste ministro formaram naquelle Estado uma duplicata 
de assembléas e de governadores, e reclamaram o seu reconhecimente por 
parte do Governo Federal. O Presidente da Hepublica affectou a questão a 
esta Camara, e o Sr. Estevam Lobo relator da Commissão de Constituição e 
Justiça, de que já fazia parte o nobre relator do actual parecer, lavrou o seu, 
que não figura nos Annaes e, segundo me consta' nem nos archivos da Ca-
mara. 

Esse parecer, porém, foi publicado no Jornal do Commercio de I3 de 
agosto de Igo5. 

O Sn. ANNIBAL DE CAnv.u.uo. - E o parecer concluía pela rejeição in 
limine. 

O Sn. CANDIDO MoTTA.- E ' um parecer substancioso, patenteando ainda 
uma vez o brilhante talento do nosso mallogrado ex-collega. 

Força é, porém, reconhecer que tal parecer revelava mais erudição, que 
assimilação, e dahi certas incongruencias que levaram o illustre Senador 
pelo Espírito Santo, no seu interessante discurso sobre o presente caso, a 
considerar, em apoio de sua doutrina, as opiniões do Sr. Estevão Lobo. 
Basta ver Sr. Presidente, que naquelle mesmo parecer, encontramos valio-

i 
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sos subsídios para combater o actual projecto, subsídios. que traduzem o 
real pensamento do seu digno prolator. 

O Sn. JusTINIANO SEUPA. -Talvez seja questão de tr·echo. 
O Sn. CANDIDO MoTTA. - Perdoe-·me V. Ex. O parecer consta de duas 

partes: a exposição e a conclusão. Ou de devemos procurar a opinião do re-
lator? 

O Sn. JusTINIANO SEnPA.- Nas conclusões. 
O Sn. CANDIDO MoTTA. - Perfeitamente. Ora, às conclusões, longe de-

apoiarem as idéas do Senador João Luiz Alves, 'encerram uma formal con-
demnação ao seu modo de ver. Eis aqui: 

" Isto posto, cumpre descer á analyse de meritis do actual pe-
dido de intervenção, impetrado ao Sr. Presidente da Republica por 
um dos partidos politicos de Goyaz - em requerimento cujo des-
pacho terá esta Camara de proferit·. 

Dos difl'erentes documentos ._que instruem esse pedido como 
suas peças justificativas, claramente se induz a nenhun.1a precedeu-
da de intervenção solicitada, não só porque: - -, 

a) os factos que a deviam autorizar não se acham comprovados 
em devida fórma, como porque ; 

b) os alludidos documentos que os referem e authenticam se 
mostram inteiramente destituídos de todo e qualquer valor jurídico, 
além de que; · 

c) quando provados, e provados em documentos de cunho jurí-
dico inequívoco, taes factos não reunem os requisitos constitucio-
. naes exarados no art. 6. o e seus numeros, deixando de constituir os 
elementos de : I, invasão estrangeira ou de um Estado em outt·o ; 
li, manutenção da forma republicana federativa; III, restabeleci-
mento da ordem e tranquilidade no Estado, á. requisição do respec-
tivo go:vernaclor ; IV, segurança das leis e execução das sentenças 
federaes. 

Invoca-se é certo, no questionado requerimento, como base da 
solicitada i-ntervenção, o n. 2, do art. 6. o da Constituição, isto é - o 
dever de assegurar o Governo Federal em Goyaz - a fórma repu-
blicana federativa. 

Ora, a verdade é que nem a Constituição goyana, nem as suas 
subsequentes leis orgauicas, são taxadas de subverter, constranger 
ou desnaturar o regimen federativo. Acceitas umas e outras por 
ambas as parcialidades, ora em luta, sob o seu influxo tem fluido, 
em condições normaes, a vida política do Estado. 

Concedamos, entretanto, aos honrados postulantes da inter-
venção que abusos graves se commetteram; sensivelmente se modi-
ficou o respectivo processo eleitoral. São hypothe~es essas que se 
subtrahem em absoluto á intervenção federal. Não ostentam ellas 
nenhuma das funcções typicas que os publicistas enunciam como 
especial attributo da anomalia republicana federativa. 

Incidem, pois , sob a exclusiva sancÇão das autoridades locaes. 
Sem duvida, no bem ordenado organismo político de Goyaz, encon-
tram taes factos conveniente solução. 

· Quando seja outra a realidade das cousas, deverá o exemP.lo 
deste caso servir de salutar aviso para futuras emergencias, comple-
tando-se naquelle Estado o apparelho político de niodo a aeudir a 
essas e outras regularidades. 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 aprendi-

"''OL. V 
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zado do regimen republicano - elles escapam_ de todo em todo á 
acção federal. 

Parece-nos esse um ponto liquido. 

Eis alú, portanto, a opinião exacta do Sr. Estevam Lobo, que trans-
plantada para os nossos dias e o nosso caso, daria em resultado a rejeição 
ao actual projecto, que cogita exactamente de caso identico ao de Goyaz. 
(Apoiados, muito bem.) · 

Além do caso de Goyaz, Sr. Presidente, houve o caso do Espírito· 
Santo, onde tambem foi organizada uma duplicata de assembléas, cujo re-
conhecimento foi pedido ao Congresso. 

· Tal pedido mereceu siquer um parecer? N ií.o: ficou morto e sepultado 
na pasta da respectiva commissão! Mas como se explica esse facto, si a 
duplicata de assembléas estadoaes, no conceito dos directores da politica 
nacional, é um attentado contra a fórma republicana federativa ? 

Creio Sr. Presidente, ter demonstrado, com as minhas excavações, que 
o espírito dominante no Congresso Nacional, desde seus primeiros dias, 
sempre foi contrario á intervenção nos Estados: (Apoiados .j 

O Sn. EDUARDO SocRATES. - E esses casos todos se teem resolvido 
por si. 

O Sn. CANDIDO MoTTA. - Por elles se verifica que, nas palavras do 
n. 2,do art. 6.0 , não se comprehendep:1 as questões resultantes de duplicatas 
de assemhléas e governos estadoaes, questões que só podem ter solução 
dentro dos proprios Estados. 

Não deixa de ser interessante a apuração que fiz das opiniões emittidas 
nas duas casas do Congresso sobre o que deve se entender por fórma repu-
blicana federativa. A Camarajá ouviu, no correr do meu discurso , algumas 
dessas opiniões, e terá a benevolencia de ouvir algumas outras, que não 
discrepam das primeiras : 

• O Sn. EsPIIUTO SANTO. - Uma das primeiras interpretações que 
parece se dever dar ao § 2. 0 do art. 6. 0 é que a União deve intervir 
para manter a federação sómente no caso em que algum dos Esta-
dos quizesse proclamar a fórma monarchica ou olygarchica, de 
maneira a tornar-se necessaria a intervenção da União para estabe-· 
lecer a unidade do direito publico. 

O Sn. RAMmo BARCELLOS. - Segundo o nosso pacto fundamen-
tal, a essencia da nossa organisação política é - poderes políticos 
electivos, com duração determinada, responsabilidade do executi...-o, 
independencia de cada um, na orbita da acção que lhe fôr determi-· 
nada ; governo, pois, republicano. 

Quanto ao principio federativo, entende- se : obrigação para to-
dos os Estados da União de terem os seus poderes assim consti-
tuídos, isto é, eleitos , periodicos, com esphera limitada, sob o regi-
meu adoptado, em face de outras nações. 

O Sn. CAMPOS SALLES. - Quando a Constituição estabelece esta 
clausula, o que ella exige como essencial, imprescindível, é que o 
e-overno do Estado contenha aquillo. que fôr caracteristicamente da 
mdole do systema republicano federativo, quer dize1·, que não se 
institua no Estado uma monarchia, por exemplo. 

O Sn. JULIO DOS SAN·ros . - Por fórma republicana se tem en-
tendido um governo de representação do povo com um delegado 
temporario para exercer o poder executivo, sendo a administração 
publica distribuída entre tres poderes , le~islativo, executivo e judi-
ciario com funcções definidas em lei funaamental. " · 
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Por fórma federativa se entende o reconhecimento expresso ou 
. implicito da integridade nacional por parte de cada Estado ; afórma 

federativa está mantida. emquanto os Estados reconhecem a autori-
dade da União e não tentam, por qualquer modo e factos positivos, 
separar-se ou se constituírem soberanos. A intervenção elo Governo 
Federal nestes . casos teria, como vemos, o intuito de manter a uni-' 
dade nacional, sob este ponto de vista, isto é, ele sua fórma de go-
verno. 

O SR. BARBOSA LIMA. - O que o n. 2, do art. 6. o quiz, foi : 

I. 0 que nenhum Estado pudésse erigir em seu seio a moilarchia 
ou governo hereditario ; 

2 . 0 que nenhum Esiado pudésse se desmembrar da União para 
fazer viela á parte, inclependante, soberana. 

A intervenção legitimada por esse n. 2 do art. 6. 0 , portanto, só 
·póde ter logar em qualquer Estado - ou quando este acceitar um 
governo nw1iarchico, pois, ahi haverá que se manter a fórma repu-
blicana ; ou quando se proclamar independente, separando-se dos 
demais Estados unidos, o haverá que se manter a fô1·ma federa-
tiva. ,, 

Sr. Presidente, creio ter demonstrado ainda, á luz dos debates parla-
mentares, que _o Congresso é incompetente para resolver a questão de du-
plicatas de assembléas no Estado do Rio de Janeiro, ou em qualquer outro, 
como incompetente é para resolver, em especie, quaesquer outras questões 
que digam respeito á vida intima dos Estados, a não ser indirectamente, ao 
tomar contas ao Presidente da Republica; que o Poder Executivo, compe-
tente, pela natureza das suas proprias funcções, a intervir nos Estados, em · 
todas as hypotheses elo art. 6. 0 da Constituição, não poderá intervir no Es-
tado do Rio, porque o caso deste Estado não está comprehendido no art. 6. 0 

e reduz-se a uma questão de verificação de poderes elos deputados esta-
doaes. 

E quem, melhor que qualquer outro frizou esse ponto, foi o saudoso 
Sr. Martins Junior, cujos conceitos relativos ao caso de Sergipe, em I8g5, se 
ajustam como uma luva á nossa actual questão, com o merito da absoluta 
insuspeição . Dizia elle : 

" Apenas quer notar o se"'uinte : que, estudando na Constituição 
especialmente o·n. 2, do art. 6.o, não jul"'OU comprehendidos ou com-
prehensiveis nos ataques á fôrma repub~icana federativa os simples 
casos de desvirtuamento do voto, de fraudes ou duplicatas eleito-
raes nos Estados. Qra, o caso de Sergipe, é precisamente um caso 
eleitoral, nascido de duplicatas de eleições ... 

Não pensa que o Congresso deva decretar a intervenção em Ser-
gipe, exactamente porque alli se trata de uma questão fundada em 
casos eleitoraes. Uma vez que o Poder Legislativo não pôde nem 
deve constituir-se em assembléa, ou m elhor, em junta verificadora 
de poderes eleitoraes, a não ser tratando-se dos poderes dos seus 
membros, não comprehende que o projecto' em debate seja appro-
vado. E' preciso que ' a Camara veja que o caso vertente é de apre-
ciação ou julgamento de eleições estaduaes e que, si as questões 
eleitoraes, por sua mesma natureza, são de dif'ficil solução, mais 
difficeis ellas se tornam na hypothese, quando o Congresso quasi 
não tem meio seguro de apurar a verdade das cousas obscurecidas 
pela paixão política. " · 
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Digam, portanto, o que quizerem, Sr. Presidente, recorram mesmo a 
uma roupagem dilferente, a verdade é esta - o ~ue estamos fazendo é a ve-
rificação de poderes dos deputados estaduaes do Estado do Rio de Janeiro!" 
(.Apoiados.) · 

Demais, a situação política em que se acha o Estado do Rio de Janeiro 
foi propositalmente creada pelo actual Chefe do Poder Executivo da União, 
~ Sr. Nilo Peçanha. 

O Sn. PRESIDENTE. - Peço licença ao nobre Deputado para lembrar 
que está finda a hora. 

O Sn. CANDIDO MoTTA. - Com quanto tenha ainda muita cousa que 
dizer, procurarei terminar dentro dos minutos de tolerancia que V. Ex. se 
dignar me conceder . 

E' muito conhecida a histo1 h da política do visinho Estado. 
O Sr. Nilo Peçanha, eleito Vice-Presidente .da Republica, escolheu para 

seu successor no governo do Estado o illustre Sr. Dr. Alfredo Backer, por 
entender naturalmente que este era o melhor dos candidatos, não porque 
fosse um homem digno e capaz, mas porque seria um marsano ao serv1ço 
da sua política, ou um prolongamento da sua propria personalidade. Enga-
lilOu-se. 

Imaginava o Sr. Nilo Peçanha que neste mundo só elle era um homem, 
que só elle podia ter independencia, e que os demais deveriam comer pelas 
suas mãos ; que a dignidade de um carg·o tão elevado, como seja a presi-
dencia de um Estado, valia menos que a sua vontade e os sPns caprichos . 
Que aconteceu? A' primeira contrariedade que experimentou : " Aqui d'El-
Rei ! O Sr. Backer é um trahidor! Trahiu o partido! " . 

Esses factos, Sr. Presidente, são muito communs, e todos os dias se 
repetem. Com mui raras excepções, quando o presidente de um Estado não 
satisfaz em tudo e por tudo os desejos do seu antecessor, é logo por este 
accusado de traição. Não é só no Rio de Janeiro que se observa isso. 

O SR. RAUL VEIGA. - O Sr. Backer já trahia antes de assumir o governo. 
O Sn. CANDIDO MoTTA. - E' admira v e!.. . 
O Sn. RAu~ VEIGA. - E' para V. Ex. ver que homem é elle . 
O Sn .. CANDIDO MoTTA. - Mas é admiravel que, assim sendo, VV. EEx. 

não rompessem logo com elle e o Sr. Nilo Peçanha fosse dar com a sua pre-
sença maior solernnidade á sua posse ! (Trocam-se numerosos apartes entre 
os Srs. Raul Veiga, Paulino de Souza, Bueno de Andrada e muitos outros 
Srs. Deputados. Soam os tympanos.) 

O Sn. PRESIDENTE. - Attenção! Lembro novamente ao nobre Deputado 
que a hora está terminada. · 

O SR. CANDIDO MoTTA. - Peço a V. Ex. mais um pouco de tolerancia. 
Como disse, quem provocou esta situação no Estado do Rio foi o Sr. Nilo 

Peçanha, por processos que não são novos e são muito seus. 
Já em certa occasião, governando o Estado do Rio o integro Sr. Mauricio 

de Abreu, S. Ex., que era então c1mdidato a uma cadeira nesta Camara, 
pelo 2 . 0 districto do seu Estado... . . 

O Sn. ANNIBAL DE CAIIVALuo. - Perfeitamente; eu era secretario do 
Estado e posso dar testemunho. 

O SR. CANDIDO MoTTA. - .. . inventou uma historia do hab.eas-.corpus 
. para garantir as mesas eleitoraes de Campos, quando o que S. Ex. buscava 
era um pretexto para a intervenção da força federal, com a qual pretendia 
amedrontar o eleitorado contrario (Apartes.) 

O Juiz seccional de então Sr. Dr. Godofredo Cunha, concedeu os habeas-
0orpus engendrados pelo Sr. Nilo Peçanha, e tanto empenho revelou em 
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manter as suas decisões que requisitou directamente, verbalmente e por 
escripto, do Sr. Dr. Manoel\iictorino, Vice-Presidente da Republica em exer-
cício, saltando por cima do então ministro do Interior e Justiça, Dr. Alberte 
Torres, a força federal que, sob a sua direcção pessoal, se achou em Campos 
e de onde não se retirou, a despeito das ordens reiteradas do Governo 
Federal e dos protestos do Sr. Mauricio de Abreu, emquanto não se rea-
lizaram as eleições ! 

Mais tarde, por occasião da apuração, contando com tão bôa vontade 
do juiz, o Sr. Nilo Peçanha promoveu novo habeas-corpus e desta vez para 
"'arantir a junta apuradora. Houve nova requisição de força federal, mas 
:lesta vez, melhor avisado, o Sr. Manoel Victorino, a despeito da insistencia 
do pedido que lhe dirigia o juiz seccional, r ecusou-se a attendel·o, confiand() 
a effectividade do habeas- corpus á propria policia do Estado, que· se houve 
com toda a correcção. Mas que aconteceu? · 

O Sr. Nilo Peçanha abusou da garantia da força policial do Estado, 
para organizar a junta apuradora, á sua vontade, reunindo-a f'óra da hora 
legal, e impedindo que os ·verdadeiros e legítimos membros da junta tomas-
sem parte nos traba1hos. · 

O SR. PEnEIRA NuNES. -Não é exacto : posso garantir a V. Ex. Este 
facto foi aqui muito debatido. (Ha outros apartes.) 

Sn . CANDIDO MoTTA. - Estou quasi a r equerer a prorogação da sessão, 
por mais uma hora, para provar ao nob1·e Deputado aquillo que acabo de 
firmar. Em todo caso, sempre direi que as minhas informações estão ba-
seadas em documento publico, da lavra do illu&tre Sr. Sebastião Lacerda, 
actual presidente da assembléa, cuja legitimidade V. Ex. proclama. (Apartes .) 

A elle, portanto, o desmentido não a mim. Lamento que o nobre Depu-
tado tivesse ápparecido tão tarde, em occasião em que seria imprudencia 
reabrir-se um novo deb a te . · 

Mas, Sr. Presidente, á semelhança do que se deu naquella época, o 
Sr. Nilo Peçanha tem trazido em constante agitação o seu infeliz Estado. · 

Assumindo a Presidencia da Republica, a despeito de fazer constar o 
contrario, tratou los-o de reconquistar o seu predomínio naquelle Estado, e 
de esmagar o Sr. Alfredo Backer com o peso da opinião. 

Vieram as eleições municipaes , seguindo-se as J.egislativas e presiden-
ciaes. 

Urgia mostrar o seu valor e prestigio; es quecendo-se do que dissera em 
sessão desta Camara, na sessão de 4 de setembro de 18gg, sobre os sue-
cessas de Matto Grosso, isto é, que 

" os hons r epublicanos sabem que a missão do exercito não é 
fazer eleições. " · · 

derramou por quasi todo o Estado grandes contingentes da força feder a], 
sob o ridículo e inf'amante pretexto de garantir as collectorias federaes , 
contra imaginarias assal tos. 

Tal recurso não produziu o effeito desejado, e então lembrou-se do velho 
systema dos habeas -corpus. 

Começou por nomear para o carg-o de juiz seccional do Estado o leader 
do seu partido na ultima assembléa .. . 

O Sn. RAUL YEIGA. -Indicado pelo Supremo Tribunal. (Apartes.) 
O Sn. CANDIDO MoTTA. - ... e que, desde logo, tratou de conceder 

habeas-corpus em massa, a quantos o solicitavam, e mesmo aos que não soli-
citavam, com o unico fim de legitimar uma decidida e energica intervenção 
da força federal, sendo esse juiz assim escolhido a dedo e ad-hoc, reprehen-
dido pelo Supremo Tribunal. 
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O Sn. RAuL VEIGA.- Perdão; reformar sentença não é reprehender. 
o Sn. CANDIDO MoTTA. - Dahi nasceu toda essa questão que redundou 

na duplicata das assembléas·! · 
Foi ou não foi o Sr. Nilo Peçanha quem deu causa a tudo isto ? 
Pois bem, Sr. Presidente, é principio de direito que a ninguem é licito 

invocar apropria torpeza, para della tirar proveito, e assim sendo,· com que 
direito vem hoje o Sr. Nilo Peçanha pedir a intervenção do Congresso 
Nacional, allegando estar perturbada no seu estado a fôrma republicana ' 
federativa, pela artificiosa duplicata de assembléas, que S. Ex. mesmo 
creou? (Pausa.) 

Vou terminar por hoje, Sr. Presidente, apezar de ter tanto ainda que 
dizer. Mas V. Ex. já tem tido tanta condescendencia ... 

O Sn. PEnEIRA NuNES. -V. Ex. referiu-se a um caso do meu município, 
onde ha civismo, e onde se t·esistiu, com vantagm, á força armada contra 
os elementos do Sr. Mauricio de Abreu. 

(Ha Olltros apartes prolongados.) 
O Sn. JosÉ IGNACIO. -Deixemos o orador concluir. 

. O Sn. CA.NDIDO MoTTA. - Para outra sessão reservo o meu ajuste de 
contas com o meu distincto collega pelo Estado do Rio; e para isso Sr. Pre-
sidente, requeiro a V. Ex. que desde já me considere inscripto para segunda-
feira. 

Sr. Presidente, pelas vastas campinas que se estendem ao pé da cidade 
de Gand, na Belgica ao entardecer do dia 18 de junho de I8I5, caminhava 
lentamente um gentilhomem francez, embevecido na leitura dos Commen-
tarios de Cezar. 

Era o visconde de Chateaubriand que se exilara de França durante os 
Cem dias, para seguir a sorte do seu rei. 

Ao approximar-se de uma grande plantação de lupulo, em um dos 
angülos da qual se ostentava um esguio e perfilado alamo, a dominar a 
planície, e ao qual se recostára, a sua attenção foi despertada por um surdo 
rumor, semelhante ao longínquo ribombar do trovão . Consultou o tempo, e 
certificou-se de que as nuvens carregadas fugiam lentamente, açoutadas pela 
acção de uma brisa constante e suave; escutou, e não ouviu mais que o 
f\·argalhar dos frangos d'agua, em um juncal proximo, e o badalar monotono 
ae um campanario de aldeia, que marcava as horas . 

Dahi a momentos, tornou a sentir o mesmo rumor; mas desta vez bem 
preciso e accentuado : o proprio ar vibrava e a terra parecia mover-se. 

Na sua direcção, surgiram apressados diversos carrinhos, conduzindo 
mulheres e creanças espavoridas. . 

·Não era a voz da procella longiqua e ameaçadora, era o troar da arti-
lharia de vVaterloo. 

Era a suprema cartada da A guia Imperial contra a Europa collig-ada! · · 
Que de sentimentos desencontrados turbilhonaram no coração do jovem 

fidalgo francez ! i' 
Quantos p ensamentos aflluiJ·am tumultuosamente no seu cerebro! 
Que devera elle sentir naquelle moniento terrivel? 
A derrota de Napoleão era o restabelecimento da realeza, a reconquista 

da liberdade, o reg-resso á Patria, a reconquista emfim de todas as regalias 
e pos1çoes perdidas. 

A victoria de Napoleão seria, ao contrario, o anniquilamento de tudo 
isso, porque seria o exílio eterno para si e seu infortunado rei. 

Pois beni ; agitado por sentimentos oppostos, tendo de escolher entre a 
victoria da colligação européa, que era a victoria da sua causa; e a victoria 
do imperador, que seria a dissipação completa dos seus mais ardentes · 
anhelos, eis que, com um ardor de verdadeiro crente, elle exalça suas preces 
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ao céo, pedindo pela victoria de Napoleão, po~·que a victoria de Napoleão 
-era, antes de tudo, a gloria da França! 

Ah! meus collegas do Rio de Janeiro! A passagem deste projecto será a 
vossa victoria, mas por que preço! 

Lembrai-vos de que o drama começado na bahia de Garcez teve o seu 
·doloroso epílogo nos arredores de Chacepo '! (Muito bem.) · 

Com a passagem deste projecto, tereis triumphado ; reconquistareis as 
posições perdidas, o vosso predomínio político se restabelecerá; mas tudo 
isso á custa da maior humilhação possível ao vosso glorioso Estado (muito 
.bem; muito bem), porque será a primeira intervenção votada para um 
Estado da Republica Brazileira! (Apoiados, muito bem.) 

Mas não! Entre as vossas conveniencias pessoaes, a reconquista de 
posições ephemeras, o restabelecimento do vosso predomínio e a rejeição 
<lo actual project(), os vossos -corações não vacillarão, porque a rejeição do 
projecto, será antes de tudo a honra do Estado do Rio de Janeiro, a integri-
dade da Federação! (Mui.to bem; muito bem. Bravos e palmas no recinto e nas 
galerias. O orador é cumprimentado e abraçado por quasi todos os seus cal-
legas.) 

SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO 

O Sr. Germano Hasslocher.-'- Vem, na qualidade de relator, sus-
tentar as conclusões do parecer sobre o projecto da intervenção no Estado 

2. a discussão do Rio de Janeiro. Póde, felizmente, affirmar que 
o fará escudado em suas convicções; não dará, 

do projecto n. 19. porém, á sua defesa ·o desenvo~vimento ·que ella 
comporta, porque momento ma1s opportuno para 

isso lhe offerecerá a discussão das emendas e a do projecto em seu ultimo 
turno. E', pois, summariamente que responderá aos oppugnadores do pro-

. jecto ; responder-lhes-ha o bastante para não parecer que a Commissão de 
Constituição e Justiça, de cuja maioria é orgão neste momento, está desa-
percebida. 

Quanto á intervenção,· em principio, quanto á sua necessidade no Estado 
do Rio não ha divergencia. São os membros da maioria que apoiam o pro-. 
jecto, são aquelles que o combatem, e é tambem o mais directamente inte~ 
ressado no caso - o Presidente do Estado do Rio ; são . todos, emfim, que 
estão de accordo em que, em principio, é leg·itima a intervenção projectada. 
O Presidente do Estado do Rio foi o primeiro a formular a idéa dessa inter-
venção, é verdade que por uma fórma fundamentalmente diversa daquella 

· ideada pelo Congresso Nacional, a qual é a honesta, a moral, a constitu,-
cional. 

S. Ex. quer a intervenção em seu Estado, não dentro das prescripções 
da Constituição, não pelos processos ordinarios e previstos e sim por meios 
que não ousa confessar, mas que se evidenciam no facto de ter ido procurar 
um successor no seio das relações intimas do Sr. Marechal Hermes da Fon-
seca. (Apoiados. Protestos do Sr. Paulino de Souza e outros Srs. Deputados.) 

· O primeiro protesto contra sua affirmativa parte, - permitta o nobre 
Deputado que lhe decline o nome, -parte do Sr. Paulino de Souza, repre• 
sentante do Estado do Rio de Janeiro na Camara, descendente de um dos 
mais notaveis políticos daquelle Estado, o conselheiro Paulino de Souza, 
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pertencente á familia tradicionalmente política, e cujo nome, todos pensa-
vam, surgiria aureolado de sympathias como candidato á presidencia no 
Estado do Rio. O Sr. Paulino de Souza, porém, com a tradição política de 
seu passado e de seus antepassados, radicado na política local e represen-
tando alguma cousa mais além de simples relações pessoaes com o Sr. Mare-
chal Hermes da Fonseca; o Sr. Paulino de Souza, sendo, como é, homem de 
valor proprio, não era candidato que servisse ao Sr. Alfredo Backer que, em 
suas cogitações nunca se preoccupou com as condições miserandas em que 
se acha o Estado, nem com os meios políticos de as n1elhorar, escolhendo 
um successor á altura dessa missão. Em vez do nobre Deputado, que, pelas 
razões expostas, não lhe podia convir, o Sr. Alfredo Backer procurou nas 
relações intimas do futuro Presidente da Republica um homem que, só por 
isso, f lhe pudesse succeder, e, julgando o Marechal Hermes capaz de fazer 
governo de camaradagem, governo em que suas amisades pessoaes tenham 
influencia preponderante, escolheu o Sr. Edwiges de Queiroz ... 

O Su. PAULii\O DE SouzA. -Um politico fluminense dos mais notaveis. 
(Apoiados.) · 

O Sn. GEHMA:>O ITASSLocuEn. -Por meio desse instrumento , o Sr. Alfredo 
Backer teria, ao que suppõe, a intervenção indecomsa no EsLado do Rio, 
pois S. Ex. ignora que a politica não sómente se baseia em preceitos consti-
tucionaes, mas se esteia tambcm em preceitos moraes, permanentes na cous-
ciencia dos directores dos povos. . 

E, porque ignore ou não comprehenda que a vida política não é feita 
sómente a golpes de leis, mas antes e sobretudo pela acção dos indivíduos 
na lucta do progresso e da civilização, num dado territorio; porque não 
saiba ou não attenda a que é esse o domínio onde os homens firmam sua 
reputação, se impõem á confiança geral e por ella são investidos nos postos 
de mando; porque o ignora, porque o não comprehende ou porque não 
attende a isso, o Sr. Allredo Backer, esquecendo patrícios que tanto se des-
tacaram como Paulino de Souza, João Baptista, Annibal de Carvall10 e 
outros, foi procurar, para collocar na suprema administraç.ão de seu Estado, 
como seu successor, um homem que, si não fosse amigo pessocl do Sr. Her-
mes da Fonseca, para nada lhe serviria. (Trocam-se apartes.) 

Suas palavras não teem por fim personalizar o debate; está bem lo no-e 
de desejar que a questão se derima fóra da serenidade da consciencia âe 
cada qual. O caso, porém, para completa elucidação, requer um exame não 
sómente político, não sómentc jurídico, mas tambem moral, porque, sob 
este aspecto, elle revela «:J.Ue o Estado do Rio de Janeiro, de tradicional 
importancia politica no patz, fo i, pelo seu actual presidente, transformado 
num burgo pôdre. Esta circumstancia, no momento em que o Poder Legis-
lativo da União vae resolver intervir na vida política de um Estado, isto é, 
no momento em que o Congresso vae tocar nurna questão que, na phrase 
do Sr. Campos Salles, affecta o coração da Republica, aquella circumstancia 
é digna de ponderação, e eis porque, sem querer suscitar questões de 
caracter pessoal, a ella se referiu. 

Voltando ú sua affirmativa, isto é, voltando a assignalar que a inter-
venção, em 'principio, é acceita por todos, cumpre-lhe mostrar a diiferen~a 
de detalhe que separa os que apoiam dos que combatem o projecto. 

Entendem os primeiros, os membros da maioria, que ella póde ser feita 
·pelo Presidente da Republica, em virtude de uma lei do Congresso, não 
indagando si do Poder Executivo impessoal, que a ha de executar, está 
agora investido um homem com relaçôes politicas estreitas no Estado inte-
ressado. Para elles nada significa o facto de ser filho desse Estado o Vice-
Presidente da Republica, pois S. Ex. representa no momento o principio 
abstracto, é o delegado da confiança da Nação, não é mais o político local, 
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é o Presidente da Republica e não póde soffrer, por cousa alguma, dimi-
nuição em sua capacidade politica, nem restricções em suas attribuições 
cons.titucionaes. 

Assim entendem os que apoiam o projecto ; por outro lado os que o 
combatem querem a intervenção mas não executada pelo actual Sr. Presi-
dente da Republica. (Ha muitos apartes.) Esse modo de entender baseia-se 
numa suspeição de que a lei não pócle cogitar. 

Defendendo a legitimidade ela eleição elo Sr. Edwiges de Queiroz e ela 
Assemhléa que o proclamou eleito Presidente elo Estado elo lHo, o illustre 
Deputado por S. Paulo, Sr. Adolpho Gordo invocou como prova dessa legiti-
midade o facto de ter sido o Sr. Conselheiro Ruy Barbosa mais votado alli 
do que o Sr. Marechal Hermes da Fonseca. 

O argumento não procede e é contraproducente, porguanto, si o Estado, 
por ser civilista, repudiou a candidatura do Marechal, smceramente, não se 
comprehende que tenha logo depois victoriado a candidatura de um homem, 
cujo titulo ele valor unico era justamente o ele ser amigo desse mesmo 
Marechal. 

E' forçado, antes de fallar pl'Opriamente como relator, a fallar como 
representante elo lHo Grande elo Sul. 

Foi affinnado que a politica dominante no Rio Grande elo Sul foi sempre 
contraria á intervenção da União nos negocios peculiares dos Estados e, não 
obstante, era agora favoravel á intervenção no Estado do lUo. 

A affirmação é temeraria, porquanto, si é verdade que os representantes 
ele seu Estado se oppuzeram sempre á ree-ulamentação do art. 6. 0 da Cons-
tituição, si combateram sempre uma lei mterprctativa ele um texto const~
tucional, si nunca apoiaram projecto nenhum fixando a formula definitiva 
da intervenção delegada pelo Congresso ao Poder Executivo em lei de 
effeitos permanentes, menos verdade náo é que jámais foram contrarias á 
intervenção, por elles considerada como um principio constitucional, inserto 
no pacto fundamental da Federação, assignado pelos representantes do lUo 
Grande do Sul. 

Demorando-se largo tempo a demonstrar, dentt·o das melhot·es doutrinas, 
como seu partido entende e apoia a applicação desse principio, o orador 
termina declarando que julga ter dito o bastante para seus collegas ficarem 
certos de que no momento opportuno, depois que der parecer sobre as 
emendas ao projecto, occupará detidamente a tribuna, não porque julgue 
poder illustrar o debate, nem porque pretenda em vão converter os adver-
sarios, mas sim porque deseja que a opinião publica, que o Brazil inteiro 
verifique que os membros da maioria teem a consciencia inteira da respon-
sabilidade que assumem approvando o projecto, e como toda discussão lhe 
pareça inutil, no momento, por dever o projecto submetter-se ainda a outra 
discussão, requer que o Sr. Presidente consulte á Camara sobre si consente 
no· encerramento da presente discussão, afim de põr termo a este debate, 
que não deve por mais tempo perdurar (apoiados da maioria), agitando o 
espírito publico, que prefere uma solução, seja ella qual fõr, embora se diga 
q_ue é uma solução de terror, que é todavia preferível a um terror sem fim. 
(JJ!Juito bem; muito bem. O orador é vivamente cumprimentado.) 

O Sr. PresidPntc. - Ha um requerimento que vae ser votado. Vae-
se votar o requerimento do Sr. Germano Hasslocher. 

Em seguiila é posto a votos e approvado o requerimento do Sr. Ger-
mano Hasslocher. 

O Sr. Eduardo Socrates (pela ordem).- Sr. Presidente, requeiro a 
verificação da votação. 
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O Sr. Presidente. - Vae se verificar a votação a requerimento do 
Sr. Eduardo Socrates. 

Os senhores que votaram a favor queiram se levantar (Pausa) . 
3!) á direita e 63 á esquerda. Queiram se sentar, levantando-se os que 

votaram contra (Pausa). Dois á direita e dois á esquerda. Votaram a favor 102, 

E t d contra quatro ; to tal, 106; com o Presidente, 107. 
ncerramen o a O requerimento foi approvaclo. 
2. a d.iscussão Está encerrado, em 2.' discussão, o art. ·unico 
do projecto. do projecto n. 19 A, de 1910,· ficando adiada a 

votação até que a Comrnissão de Finanças inter-
ponha parecer sobre as emendas que augmentam despeza. 

Nesta sessão foram ofl'erecicli.ts ao proj ecto ? emendas e um requerimento. 

SESSÃO DE 17 DE OUTUBRO 

Reconhece legitima a Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 
cujas sessões preparatorias foram presididas pelo Dr. Joaquim J11ariano 
A lves Costa, e da outras fJT'OPidencias; com parecer da maioria ela Com-
missão de Finanças, sobre as emendas em 2.a discussão, e rotos em sepa-
rado dos Srs. Francisco Veiga, Galeão Carvalhal e Paula Ramos. 

A' Commissão de Finanças foram enviadas 52 das emendas apresentadas 
ao projecto n. 19, de 1910, vindo elo Senado, o qual reconhece legitima a 

Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 
Parecer da cujas sessões preparatorias foram presididas pelo 

Commissão Dr. Joaquim Marianno Alves Costa, e autoriza o 
de Finanças. Poder Executivo a intervir, nos termos do art. 6. 0

, 

. n . 2, da Constituição Federal, dada a permanencia 
da dualidade de assembléas legislativas, perturbadora da fórma republi-
cana, no mesmo Estado. 

Como o art. r;o do Regimento ela Garoara estabelece que, tanto na 2.a 
como na 3. a discussão de qualquer projecto, as emendas ou artigos addi-
tivos, creando ou augmentando despeza, ou reduzindo a receita publica, não 
poderão ser admittidos ao debate e á votação, sem prévio parecer ela Com-
missão de Finanças, vem ella desobrigar-se elo dever que lhe é assim pres-
cripto, examinando as emendas dessa natureza, que lhe foram enviadas. 

Si, desde logo, parece estranho que a um projecto de lei, destinado, 
simplesmente a regular uma situação de direito, num dos Estados da União, 
tantas emendas, autorizando despesas, ou concedendo creditos, fossem apre-
sentadas pelos proprios Srs. Deputados, que energicamente se oppõem ao 
pensamento que nelle se concretiza, o estudo detalhado dellas, a que, como 
lhe cumpria, procedeu a Com.missão, demonstra claramente que não podem 
ser mais variaveis e incertas as opiniões elos honrados membros da Camara 
que as subscrevem. 

Parece claro que a questão agitada nessas emendas atrecta a mais sim-
ples das formulas ; ou, como pensam o Senado, que o approvou, a illustre 

I 
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Commissão ele Justiça, que o estudou, e esta Commissão de Finanças, que 
é agora coagida a examinai-o, o projecto satisfaz, como está redigido, bas-
tan<;Io o sir_nples imperlo da lei, para que seja alcançado o objectivo que se 
colhma, nao havendo, portanto, hypothese alguma de se augmentar a des-
pesa e, a,inda menos, a de se restrin o-ir a receita; ou, si a alguem pareça que 
esse objectivo não possa ser attingido, sem que a União haja de dispender 
qualquer somma em dinheiro, a este ou aquelle titulo, somma excedente _das 
ver~as applicaveis ao caso, votadas no orçamento vigente, é curial a pre-
sumpção de que essa pessoa, tendo. admitticlo um determinado criterio, em 
que baseasse esse modo de ver, estabelecesse desde logo, de modo preciso, 
um maximo _para esse dispendio, reputado necessario. . 

Ora, as emendas que foram apresentadas ao projecto em debate, em sua 
grande maioria, não se distinguem sinão pela variabilidade das sommas, 
que os mesmos Srs. Deputados autorizam a dispender. 

Assim, as emendas ns. 2, 3, 5, 6, 'J, g, 10, I'J, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 2'), 
28, 29, 3o, 31, 32, 36, 3'], 41, 42, 43, 5o e 52, isto é, 27 elas 52 que examinámos, 
teem como prilileiro· signatario o Sr. Deputado Eduardo Socra1es. 

O exame dessas emendas demonstra que o espirito do illustre Deputado 
an~ustiadarnente se debate na mais cruel das duvidas, sobre o quantum con-
vina autorizar o Governo Federal a dispender, para a obra de reconhecer 
como legitimas e legaes os actos decorrentes da Assembléa Legislativa Flumi-
nense, cuja legitimidade é declarada por uma lei federal. 

S. Ex. vae, desde uma modesta gratificação, até a concessão de creditas 
illimitados. 

A emenda n. 2 manda dispencler 85:ooo$; a n. 3, I3o:ooo$; a n. 5, 5o:ooo$; 
a n. 6, 32o:ooo$; a n. '}, I'}5:ooo$, a n. 9 concede credito illimitado; a n. 10 
autoriza a despesa de 2:ooo$; a n. n, de 8o:ooo$; a n. 12, ele 6o:ooo$; a n. !3, 
de go:ooo$ ; a n. 14, credito illlmitado; a n. r5, tambem credito illimitado; 
n. I'J, I8o;ooo$; a n. 18, I 5o$; a n. 20, 5o:ooo$; a n. 21, 16o:ooo$; a n. 23, 
22o:oooSii ;· a n . 25, 5:ooo$ ; a n. 26, 8:6oo$ ; a n. 27, 2oo:ooo$; a n. 28, 18o:ooo$; 
a n. 29, 4:ooo$ mensaes; a n. 3o, credito illimitaclo ; a n. 3I, 6o:ooo$ ; a n. 32, 
roo:ooo$ ; a n. 36, creclito illimitaclo; a n. 3'], q.o:ooo$; a n. 41, 3:5oo$ men-
saes; a n. 42, 15:ooo$ ; a n. 5o, credito illimitaclo; e a n. 52, 2oo:ooo$ooo. O 
estudo de quasi todas as outras emendas, de· muitas das quaes é tambem 
signatario o Sr. Deputado Eduardo Socrates, demonstra que a mesma per-
plexidade, que af!1igla o espirito desse illustre Deputado, perturba grande-
mente os dos seus demais signatarios. 

Assim, a emendan. 4, assignada em primeiro lagar pelo Sr. Deputado 
Costa Pinto, autoriza uma despeza de 6:6oo$ mensaes, gratificação que seria 
concedida, repartidamente, a tres emissarios federaes, que seriam irrcum-
biclos da execução da lei; e a emenda n. 8, que é tambem assignà.da pelo 
Sr. Deputado Costa Pinto, autoriza a despeza de 16:ooo$, que seriam pagos 
ao emissario ou emissarios federaes, que tivessem a mesma incumbencia. 

· Isto não obstante, a emenda n. 1G, igualmente assignada pelo Sr. Depu-
tado Costa Pinto, revela a duvida, em que labora o seu espirito, sobre a 
conveniencia publica de serem tixaclas quaesquer sommas, pois autoriza a 
abertu1'a " do necessario credito ". 

As emendas n:>. 19, 22, 24, 34 e 35 teem como prin~ipal signatario o· 
Sr. Deputado Alliilbal de Carvalho e revelam a mesma mteusa e dolorosa 
p erplexidade; a emenda n. 19 autoriza a o·~star 15o:ooo$ ; '.o'l. 22, wo:ooo$ ;. a 
.23, 22o:ooo$; e a 24 autoriza creditas illimitados ; a 34, tambem creditas illimi-
tados; a 35, a despender 2oo:ooo$ooo. · 

Embalde, consCienciosamente, procurou o relator deste parecer, no teor 
do projecto, no longo e exhaustivo debate a que elle foi submetticlo, e no 
proprio texto das emendas, as razões que determinaram essa violenta vacil-·· 
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lação no espírito dos nobres Deputados que as assignam, e que os levou, na 
mesma data, talvez no mesmo momenío, a considerar indispensavel a auto-
rização de sommas tão diversas, para um mesmo serviço. 

Por igual, escapa-lhe totalmente o objectivo que se poderia visar, ao 
sujeitar á consideração da Camara medidas assim contradictorias, que a si 
mesmas se chocam e se destroem. 

Obrigado, porém, pelo dever regimental, a orientar a Camara, attendeu 
cuidadosamente ao dispositivo do projecto em debate, e verificou que esse 
projecto estabelece dous termos : o primeiro é um simples texto declaratorio 
de lei; o segundo é uma autorização ao Governo, para tornar efl'ectiva essa 
declaração. . 

Ambos entram na esphera normal das attribuições do's respectivos 
poderes, aos quaes incumbem. _ 

Para que o Congresso Nacional decrete uma lei ou resolução, não é neces-
sario augmentar a despeza publica, como igualmente o não é, para que o 
Poder Executivo cumpra o seu dever de a manter e fazer obedecida. 

Ainda menos, para isso, é necessario reduzir a receita publica. Assim, 
para a execução do projecto n. 19, do Senado, si vier a ser transformado em 
lei, não é necessario autorizar o Governo a dispender um real, além do con-
signado no orçamento em vigor; e, conseguintemente, é a Commissão de 
parecer que sejam rej eitadas todas as 52 emendas que foram apresentadas 
ao projecto n. 19 A, de 1910. 

Sala das Commissões, 3o de Setembro de 1910.- Bueno de Paiva, presi-
-dente. - Alcindo Guanabara, relator. - Sergio Saboia. - Julio de Mello. -
Homero Baptista.- Erico Coelho.- Cardoso ele Almeida.- Lyra Castro.-
Francisco Veiga, vencido, nos t ermos do voto em separado. 

Desobrigando-me do compromisso, contrahido perante a Commissão de 
Finanças, venho apresentar-lhe meu voto, relativo - ao parecer sobre as 

emendas offerecidas ao projecto n. 19, de 1910, 
Voto em separado vindo do Senado, e c~ue autorisam despesas, pelo 
do Dr. F. Veiga. que, deve a seu respeito dizer esta Commissão. 

· Ao douto relator parece estranho que " a um 
projecto de lei, destinado simplesmente a regular uma situação de direito, 
em um dos Estados da Republica, tantas emendas_, autorizando despesas, ou 
concedendo creditos, fossem apresentadas pelos proprios Srs. Deputados, 
que energicamente se oppõem ao pensamento nelle concretizado ". 

Não julgo procedente essa estranheza. E ' sabido que as emendas só são 
votadas, depois ele acceito o projecto, em sua generalidade ou em seus linea-
mentos geraes; e, assim, mesmo aos que o náo acceitam, é licito tentar-
modificai-o, diminuindo-lhe as más consequencias, um11 vez que não podem 
evitai-o completamente. Demais, não são tão simples assim os dispositivos 
do projecto do Senado; antes, encerram, em suas laconicas palavras, um 
mundo de questões, cada qual a mais seria e grave, afl'ectanclo todas a nossa 
organização constitucional e a dos Estados. 

A demonstração des ta verdade, ciue a alg1ms poderia parecer exorbitante 
das attribuições e direitos da Commtssáo de FinaJlças, não precisa ser feita, 
pois, á saciedaCle, e c·om grande elevação, já a fizeram os varios e eruditos 
oradores, que se empenharam no notavel debate havido na Camara. 

$alientou-se nesse debate, com grande destaque, entre os juristas e 
constitucionalistas mais notaveis, e que sustentam a boa causa, isto é. a 
verdadeira interpretação do que a respeito dispõe nossa lei basica, o Sr. Pre-
sidente da Republica, que á autoridade do seu alto cargo reune a de intelli-
gente jurista c emerito professor de direito. Para S. Ex., que, na sua vida 
parlamentar, teve occasião de estudar, desprevenidamente, um caso inteira-
mente analogo ao de que ora se trata, do Estado elo Rio ele Janeiro, a solução_ 
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delle cabe exclusivamente aos poderes do re!'erido Estado, pois, affirmou a 
alta e insuspeita autoridade, trata-se de uma simples questão de Perijicação 
ele poderes de uma assembléa estadual! Ora, não é esta, propriamente, a 
opinião que sustenta a maioria da illustre Com missão; e tamanha e tão pro-
funda divergencia entre os distinctos e respeitaveis mestres prova, a toda 
luz, que a questão é um pouco mais complexa do que se afigurou ao digno 
relator. Esta complexidade sobe de ponto, si estudarmos a segunda parte 
do simples e innocente projecto, que, como prova de sua si..'Dplicidade, talvez 
unica, só tem um artigo. 

Por essa segunda parte, adoravelmente simples, fica o Poder Executivo 
(textual) autorizado a intervir, nos termos do art. 6, n . 2, da Constituição 
Federal; e, como esse artigo e numero citados não dizem como essa inter-
venção se deve fazer, segue-se que ao Poder Executivo cabe intervit·, 
quando e como quizer, sendo-lhe licito tudo, desde que intervenha! 

Esta se1·á sua obrig·ação suprema, seja embora preciso conflagrar o 
Estado! · 

Nestas condições , não parece digno de reparos o procedimento daquelles, 
que, si se não '' debatem angustiadamente na mais cruel das duvidas, estão 
patrioticamente prcoccupados com as graves e tremendas consequencias 
que podem provir da applicação das projectadas medidas, e ~rocuram, ao 
menos sob certos aspectos, minorar-lhes os males, e para esse üm ofl'erecem 
varias emendas. 

Mas ... essas emendas só se distinguindo pela variabilidade das quantias 
que autorizam o Governo a dispender, sendo contradictorias a si mesmas 
se chocam e se uestroem de tal arte, que, só obrigado pelo dever regimental 
de orientar a Camara, " se as tomou em ligeira consideração. " Entretanto, 
e com a devida venia o dizemos, se nos afigura haver grande severidade 
nesses reparos do eminente relator. 

A arguida variabilidade, que é real, longe de merecer reparos, é digna 
de elogio, pois, variando nas medidas propostas, demonstram seus dig·nos 
autores o sincero desejo, que teem, de acertar, facilitando á Commissão e á 
Camara os meios de fazer o melhor. 

O profissional competente e zeloso, quando encarregado de apresentar 
projectos, plantas, orçamentos e condições technicas de alguma construcção 
importante, de ordinario apresenta variantes de seus planos e estudos, e 
ninguem o censura por isso, nem o considera contradictorio. 

Assim, a quem propõe emendas ha inteira liberdade nas medidas lem-
bradas, uma vez que ellas tendam ao fim collimado, embora não se com-
binem entre si. Contradicção não pode commetter quem propõe e, sim, quem 
decide, si, por acaso, acceita causas que se entrechocam ou se destroem . 
Bem andaram, pois, aquelles illustres deputados e, nomeadamente, os 
dignos Srs. Eduru·do Socrates, Costa Pinto e Am1ibal de Carvalho (citados 
no parecer) ofl'erecendo ao projecto em debate as emendas, que se llies 
aUguraram convenientes, sem se preoccuparem com a circumstancia de 
serem ou não ellas harmonicas entre si, pois a quem cabe aceitar, approvar 
ou rejeitar as medidas, propostas por meio de emendas, é que corre o dever 
primordial de não reunir cousas que se contradizem ou se destroem e, sim, 
fazer um todo harmonico e homogeneo. 

E' de notar-se que o distincto Deputado Sr. Costa Pinto manteve-se 
dentro do rigor do honrado Sr. relator; não teve variantes nas emendas de 
sua iniciativa, e só para o effeito do apoiamento, assignou algumas consi-
gnando idéas differentes das que propoz. ' 

Entretanto, apezar de plenamente justificada a opinião dos que, embora 
radicalmente contrarios ao projecto em debate, offereceram-lhe emendas, a 
meu ver, julgo mais rigorosamente acertado não fazel-o e, ainda mais não 
aceitar nenhuma das offerecidas, tendo a fortuna de, ao menos nesse parti-
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cular estar de accôrdo com o honrado relator, divergindo apenas nos funda· 
ment~s desse modo de proceder. S. Ex. não acceita emenda alguma, por 
considerar o proj~cto per!eito ; eu, pelo . contrario, não as acceito .ta~em, 
por julgar o referrdo proJecto attentatorw da nossa ordem constituciOnal, 
acabando com a autonomia dos Estados e com a propl'ia federação, que é 
principio intangível, por expressa disposição do nosso ~acto fundamental, 
fóra do qual e contra o qual nenhum poder, nenhuma le1 pode prevalecer. 
O projecto não é emendavel. 

Este é o meu parecer. 
Sala das Commissões, 5 de Outubro de 1910. -Francisco Veiga. 
A maioria da Commissão de Finanças assignou o parecer redigido pelo 

Sr. Alcindo Guanabarasobre 52 das emendas apresentadas ao projecto n. xg. · 
de 1910, que autoriza a intervenção no Estado do 

Voto em separado Rio de Janeiro nos termos do art. 6, n. 2 da Cons-
do Sr. Galeão tiluição Federal. 

Carvalhal. O alludido parecer rejeita as emendas por 
julgal·as desnecessarias, accentuando que ·o Poder 

Executivo com os recursos normaes do orçamento em vigor está appare-
lhado para cumprir seu dever e fazer obedecida a lei, que for decretada 
pelo Congresso Nacional. 

· O Sr. Francisco Veiga, formulando seu voto em separado opinou tambem 
pela rejeição das emendas, mas assignalou de modo evidente que chegava á 
mesma conclusão, porque considerava o projecto como at.tentatorio da ordem 
constitucional. Um projecto de lei, que mata a autonomia dos Estados deve 
ser repudiado em absoluto, e como resolução funesta aos interesses supremos 
da Republica não póde ser emendado. 

A Federação e principio intangível por expressa disposição do pacto 
constitucional fóra do qual e contra o qual nenhum poder, nenhuma lei póde 
prevalecer. 

São procedentes as allegações do Sr. Francisco Veiga. O proj ecto n . xg. 
do Senado não póde ser approvado por uma Camara Republicana por dever 
patriotico incumbida de velar na guarda da Constituição e das leis, e ae 
providenciar sobre as necessidades de caracter federal. 

A intervenção no Estado do Rio de Janeiro para verificar os poderes de 
uma Assembléa Leoislativa, não é autorizada pelo art. 6 n. 2 da Constituição 
Federal, accrescend'o a circumstancia de ser a providencia reclamada pelo 
Dr. Nilo Peçanba, no exercício da Presidencia daRepublica, mas na realidade 
suspeito, por ser o chefe do partido, que diz ter eleito a assembléa, cuja 
legitimidade o projecto em debate reconhece. 

Os factos o-ravissimos que tiveram logar no Estado do Rio de Janeiro, 
não deixam â uvida sobre a suspeição do Presidente da Republica. Na 
eleição para Deputados, com assombro dos amigos da ordem constitucional, 
foram muitos municípios daquelle Estado occupados pela força federal a 
pretexto de garantir a execução de ordens de habeas corpus concedidas pele 
juiz federal aos eleitores e mesarios de secções eleitoraes, em flagrante des-
respeito ás disposições legaes , que prohibem movimentos de tropas no local 
das eleições. Por outros motivos, que estão no conhecimento da Cam.ara dos 
Deputados, foram enviados contingentes militares para varias localidades 
com o proposito manifesto de influir nos resultados da eleição. 

Tão graves medidas postas em pratica pelo chefe do Poder Executivo 
da Republica prepararam os elementos precisos para a dualidade de 
assembléas, de accôrdo com os desejos dos chefes politicos adversarios da 
situação governamental do Estado do Rio. 

Os mesmos episodios se repetiram por occasião da eleição para Presi-
dente e Vice Presidentes daquelle Estado. Em todas as providencias deter-
minadas pelo Sr. Nilo Peçanha se manifesta a mais decidida intervenção nos 
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pleitos, visando ele qualquer forma assegurar a victoria dos seus correligio-
narios com o auxilio do exercito nacional, com a demissão em massa de 
funccionarios federaes e por fim com a intervenção solicitada ao Congresso 
Nacional. 

Não resta duvida portanto que o Presidente da Republica no caso em 
q_uestão não se apresenta unicamente como supremo magistrado da Nação e 
srm accumulando a qualidade de chefe de uma aggremiação política. A sua 
suspeição não pode deixar de ser articulada e está ella prevista de modo 
positivo na Constituição Federal; são insophismaveis os seus caracteres . 
Qualquer paiz honesto a decretará sem hesitações. · 

O Presidente da Republica não se podia dirigir ao Congresso Nacional, 
encaminhando uma reclamação formulada por um amigo proeminente do 
seu partido; agindo neste particular não fugia á influencia das paixões 
partidarias, que de ordinario acarretam como consequencia inevitavel a 
lucta pessoal com o seu cortejo de injustiças e de violencias. O chefe da 
Nação, embora eleito por um partido, paira em região superior, para poder 
governar com patriotismo, e nem de outro modo podem ser satisfeitas as 
legitimas aspirações de um povo livre. O eleitorado de um partido, inclusive 
seus chefes, constitue uma minoria insignificante comparada com a massa 
geral da população. Advogar os interesses partidarios apaixonadamente é 
collocar quasi sempre em plano secundario os verdadeiros interesses da 
conectividade e da Republica. O interesse publico é banido para prevalecer 
o arbítrio irresponsavel. 

Felizmente a Constituição ropublicana foi sabia em suas disposições. 
Varios artigos previnem o impedimento do chefe da Nação para regular 

a sua substituição. 
O art. 4r, no§ 1. 0 , contém o seguinte dispositivo: 

" Substitue o Presidente no caso de impedimento, e succede-lhe,. 
no de falta, o Vice-Presidente eleito simultaneamente com elle. " 

No§ 2 .0 , se determina que: 
" No impedimento, ou falta do Vice-Presidente serão successi-. 

vamente chamados á Presidencia, o Vice-Presidente do Senado, o 
Presidente da Cam\1-ra e o do Supremo Tribunal. " 

A Constituição cogita da falta e do impedimento. Inquestionavelmente 
no impedimento está comprehendida a suspeição, que é uma providencia de 
segurança publica. 

A autoridade suspeita, obedecendo ·aos dictames de ordem moral, 
contidos nos textos legaes, entrega ou passa a jurisdicção ao seu substituto. 

E nem.se diga que o Presidente da Republica está fóra do alcance . da 
suspeição por ser o Chefe da Nação. Semelhante excepção, odiosa e injusta, 
destruiria pela base o regimen republicano, instituido para amparar e 
desenvolver o interesse commum da Nação. A Republica é o governo de 
responsabilidades definidas, com a preponderancia systematica do senti-
mento social. O estado republicano se caracteriza pela abolição da heredita-
riedade na suprema magistratura e pela subordinação da política á moral. 

Sendo assim, o Chefe do Poder Executivo é uma autoridade tão respon-
savel pelos seus actos, como outra qualquer, e ·na Constituição Federal, nos 
arts . 53' e 54, estão definidos os casos de responsabilidade do Presidente. 

Nas monarchias a suspeição não attinge a pessoa do imperante, porque 
esta é inviolavel e sagrada. Por ficção da lei, a responsabilidade é descarre-
gada sobre os seus auxiliares immediatos de governo. 
. Em virtude do preceito constitucional, leis ordinarias especiaes defini-

ram os delictos e regularam a accusaç"ão , o processo e o julgamento dos 
crimes praticados pelo Presidente da Republica. 
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Do exposto, summariamente resulta que a suppos1çao póde ser arti-
culada contra o chefe da Nação nos regimens republicanos, toda vez ~e 
tenha de praticar actos que lhe aproveitem directa ou jndirectamente. E o 
caso do impedimento, a que se refere o texto constitucional, que deve ser 
applicado rigorosamente aos actos politicos governamentaes ou administra-
tivos. A suspeição não pó de caber unicamente aos actos judiciarios; ella é 
mais ampla, si houver necessidade de garantias efficazes para a solução dos 
graves problemas de governo. 

Este é o pensamento do Congresso Nacional, exarado de modo indiscu-
tível nos r egimentos internos do Senado e da Camara dos Deputados. E' a 
suspeição adoptada nas assembléas politicas para o representante do povo. 
De facto, o Deputado e o Senador nas commissões de inquerito, quando 
verificam os poderes dos eleitos não pódem emíttir parecer sobre a eleição 
do seu Estado. Não resta duvida sobre a natureza do impedimento, definido 
nos regimentos da Camara dos Deputados e do Senado; trata-se indubita-
velmente da suspeição em materia eleitoral, que tem signi1icação altamente 
política. Os mesmos motivos levaram o legislador a negar ao Deputado e 
ao Senador o direito de votar, quando se trata de causa propria, podendo 
apenas tomar parte na discussão, defender-se de accusação ou sustentar 
seus direitos. 

A' mesma regra estão sujeitos os secretarias de Estado. E' frequente a 
assignatura de decretos e mais actos governamentaes pelo ministro compa-
nheiro, sempre que se trata de assumptos, sobre os quaes o titular não póde 
resolver pelo manifesto interesse pessoal em jogo . São outros tantos casos 
de suspeição respeitados pelos funccionarios incuml>idos da alta adminis-
tração da Republica. 

Por que razão de ordem superior deverá ser aberta uma excepção para 
o Presidente da Republica? Dada a índole do regimen republicano, não está 
o chefe da Nação na mesma situação moral dos demais funccionarios? O 
impedimento a que se refere o texto constitucional abrange portanto a 
suspeição, que é articulada para cada caso especial, para o acto dependente 
da intervenção da autoridade com parte interessada. 

Ainda mesmo que fosse obscw·a ou omissa a dispo·sição constitucional, 
a moral que domina os actos das pessoas egregias e das autoridades nobres, 
impõe a suspeição ex ofjicio, declarada expontaneamente. 

E si o facto assume proporções extraordinarias nos casos communs, 
tratando-se do interesse pessoal do Presidente da Republica, a sua attitude 
fica exposta aos mais severos commentarios. Quem exerce o Poder Execu-
tivo é o cidadão brazileil·o eleito pelo suff:ragio directo dos seus compa-
triotas, e assim investido da suprema autoridade é denominado pela Consti-
tuição o Chefe da Nação. 

No exercício das suas altas attribuições é o defensor da dignidade e da 
honra da patria. Os actos injustos praticados contra o interesse geral da 
collectividade degradam o cargo e collocam a autoridade do Presidente no 
nivel dos funccionarios deshonestos. Si os actos são criminosos, podem 
vingar com manifesto prejuízo do bem publico, podem mesmo ficar impunes, 
mas a opinião imparcial e serena das classes sociaes os condemna, lavrando 
a sentença, que encontra a sua formal confirmação no juizo inflexível e 
austero da posteridade. E ' que :a opinião publica é o unico sustentaculo 
do estadista republicano . 

No caso vertente o Presidente da Republica está em lucta franca contra 
o Presidente do Estado do Rio. Commanda a opposição ao governo daquelle 
Estado, e para esmagar seus adversario'> usa das elevadas attribuições 
constitucionaes que lhe competem no exercício do alto cargo de chefe do 
Poder Executivo. Pedem a intervenção para reconhecer a legitimidade da 
assembléa de seus amigos e pretende, parte embora interessada, sanccionar 
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e executar a monstruosa lei, que o eminente Senador Ruy Barbosa classificou 
a medida a mais nefasta, a mais desatinada, a mais injustificavel que nesse 
momento se poderia adoptar, considerando-a como a trahição final á 
Republica e á Federação. 

O parecer da respectiva commissão do Senado assignala que o Vice-
Presidente da H.epublica não emittiu opinião e nem alvitrou medidas que 
pudessem ser applicadas para remediar o mal que afflige o povo flumineDse, 
mas declarou que o caso da intervenção foi considerado de caracter parli-
dario, questão fechada. na girb parlamentar, para o eircito ele ser o proj cto 
votado corno prova de couliança ao Presidente da Republica. 

E' o desvirtuamento completo do regimen, sanccionado pela approvação 
dos Senadores c Deputados, que estão del'endendo meros interesses de 
momento. E assim, querem resolver a reclamação, obrig:ando o Congresso 
Nacional a assumir o papel de commissão verificadora etc poderes de uma 
assembléa estadual. 

Até o momento presente, desde o inicio da nossa vida constitucional 
republicana, varias mensagens foram enviadas ao Congresso Nacional 
solicitando autorização para resolver situações graves em alguns Estados. 
Os Presidentes da Republica, que se dirigiram ao Parlamento Brazileiro 
pedindo a intervenção por motivos especiaes porque reconheciam na 
hypothese que só podiam agir em virtude de acto legislativo, apresentavam-
se revestidos da maior imparcialidade, e nenhum outro interesse defendiam 
sinão aquelle que estava li~ado á pratica sincera ela verdade constitucional. 
O caso da intervenção no J!;stado do Rio differe inquestionavelmente dos 
demais até hoje presentes ao estudo do Congresso Nacional. Não é um caso 
constit.ucional.; é simplesmente o preparo para a mudança de uma situação 
politica no Estado do Bio, o que não póde ser ohjecto de uma lei do 
Congresso. E ' um serviço de caracter partidario prestado ao Presidente da 
B.epublica, como chefe de uma agremiação politica. Seu interesse pessoal é 
indiscutível, insophismavel e evidente. Como autoridade é suspeito e não 
póde collahorar na confecção de uma lei tão injusta, golpeando profunda-
mente a autonomia do Estado e concorrendo para crear o precedente mais 
perig·oso e mais fi.mesto aos destinos das instituições consagradas na 
Constituição Federal. 

O projecto em discussão tem o vicio insanavel de origem. A sua consti-
tucionalidade e a sua moralidade são, pelo menos duvidosas, uma vez que 
collaborou na confecção da lei o substituto legal do Presidente da Republica. 

Quem estuda desapaixonadamente a situação política do Estado do RiC', 
condemna em absoluto a intervenção premeditada e afinal solicitada ao 
Congresso N acionai. 

O Apostolado Positivista, inteiramente alheio ás luctas partidarias 
daquelle Estado, pelo seu illustre vice-director, affirma que a intervenção 
federal só póde aggravar a situação do povo brazileiro, já fomentando a 
discordia em um Estado da União, já peiorando as condições da mesma 
União por obrigai-a a tomar parte voluntaria e activa na discordia, em vez 
de soífrer di"'namente as suas rcacções inevitaveis. Não existe o minimo 
interesse publlco em fazer intervir o Governo Federal para decidir qual dos 
grupos pretendentes constitue a assembléa realmente eleita. Esse reconhe-
cimento deve ser deixado aos recursos locaes. 

O eminente Sr. Teixeira Mendes dirig·e um appello ao publico e ás 
classes dominantes, afim de que influam junto ao Presidente da Republica 
no intuito de demo vel-o de uma intervenção que só pode redundar em males 
para a Familia, a Patria e a Humanidade com desprestigio pessoal seu, pois 
o Presidente da Republica não deve esquecer que acima das arbitrariedades 
dos contemporaneos existem as leis naturaes, das quaes faz parte o julga-
mento incorruptível da Posteridade. 
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O Centro Repu-blicano Conservador tambem lavrou a sua sentença 
condemnatoria contra a intervenção. No .manifesto, que teve larga publici-· 
dade, adverte aos De1mtados que se acham em jogo os interesses da Fede~ 
ração e a autonomia republicana dos Estados. O contlicto eleitoral do Hio 
de Janeiro é de mero interesse local; presta-se a uma intervenção suasoria , 
mas deve ser resolvido dentro do Estado. 

Permittir que o Governo Federal intervenha, invocando a fôrma republi-
cana federativa, só porque ha uma assembléa disputando um dos orgãos do 
apparelho governativo do Estado, é estabelecer um precedente para todas 
as intervenções, convergindo para a morte da Federação. 

Quem aprecia com imparcialidade a marcha dos negocios no Estado do 
Rio, verifica com verdade que a sua administ-ração caminha normalmente e 
que os conOictos pendentes foram provocados pelo Governo Federal. 
Nenhuma reclamação fundamentada e justa é apresentada pelas classes 
populares. Só os politicos interessados se Il).Ovimentam e procuram agitar a 
op-inião do Estado. O Governo se defende dentro da esphera legal, protes-
tando contra as incursões ordenadas pela-s autoridades federaes. 

Os conceitos do Sr. Francisco Veiga exarados no seu voto em separado 
não podem ser contestados. Acceito o projecto em seus lineamentos geraes, 
é licito tentar modificai-o, diminuindo~lhe as más consequencias, uma vez 
que não se pode evitai-o completamente. 

Os signatarios das emendas não tiveram outro intuito. Regular as 
despesas com a intervenção, autorizar a nomeação de interventores e fixar 
seus vencimentos, determinar a data para a execução da lei e outras muitas 
providencias constantes das alludidas emendas, só visam acautelar serios 
interesses publicos, dada a effectividade da intervenção. 

Nesta conformidade é improcedente a parte do parecer da maioria da 
Commissão, que julga dispensavel qualquer -:autorização ao Governo para as 
despesas necessarias a serem feitas com os serviços da intervenção; pelo 
que rejeita todas as emendas, que a tal respeito providenciam. 

A intervenção em qualquer Estado da União é um acto de caracter 
excepcional; a execução da lei interventora tambem constitue por certo 
putra excepção no meio político brazileiro. O Governo precisa desta fórma 
estar habilitado com a necessaria autorização para fazer qualquer despeza 
pois no orçamento geral aos ministerios não ha uma só rubrica que cogite 
de consignações ou verbas para a intervenção nos Estados da União. A 
providencia contida em varias emendas visa. abolir o arbítrio a cargo do 
Governo, nem outro foi o pensamento que inspirou a sua apresentação. 

Entre as emendas submettidas ao estudo da Commissão de Finanças 
parece ao 1·elator do presente voto em separado, que se destaca a de n. 16 
- assim formulada: accrescente-se in-fine : abrindo-se para tal fim o 
necessario credi-to . 

Si o projecto lograr ser approvado a emenda é indispensavel. O 
governo estará autorizado a praticar a violencia legal, rasgando impiedosa-
mente a Constituição Federal; no terreno orçamentario terá ao menos · as 
apparencias de legalidade. 

As demais emendas devem ser rejeitadas. 
A Camara dos Deputados certamente não deferirá o pedido do Sr. Joa-

quim Mariano Alves Costa, para que seja reconhecida legitima a Assembléa. 
Legislativa, que presidiu durante as suas sessões preparatorias. 

Não é da sua competencia constitucional reconhecer os poderes das 
asseiQbléas estaduaes. 
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Lavrando o presente voto em separado e pronunciando-me contra o 
projecto do Senado, cumpro o dever de patriota e de republicano. 

Penso defender a verdadeira causa constitucional e representar a 
poderosa corrente de opinião, que terá os sinceros applausos da poste-
ridade. 

As minhas convicções, os meus sentimentos me asseguram que estou 
trabalhando para guardar intacta a fé republicana. Protestando energica-
mente contra o attentado, que se projecta praticar com a intervenção 
criminosa no Estado do Rio de Janeiro, estou ao lado de illustres patriotas, 
que desejam ver a Republica Brasileira prestigiada, engrandecida e amada. 

Sala das Commissões, 10 de Outubro de rgro. - Galeão Carvalhal. -
Paula Ramos. Vencido, pelos mesmos fundamentos do voto do Sr. Fran-
cisco Vei&a. O Governo Federal sempre se absteve de intervir nas questões 
de duali<1ade de assembléas legislativas e presidentes de Estados, da 
terminação de mandato dos mesmos presidentes e da apuração de eleições 
estaduaes e municipaes, por entender que taes casos não estão capitulados 
no art. 6. 0 da Constituição . 

Assim procedeu em Sergipe, em Alagõas, em Pernambuco e na Bahia. 
Quando em r8g4, o presidente de Sergipe requisitou do Presidente da 
Republica o auxilio da força federal para mantel-o no governo, este orde-
nou ao commandante da guarnição militar em Aracajú, que sómente 
prestasse auxilio si de facto houvesse perturbação da ordem, não devendo 
se immiscuir nas questões politicas nem se prestar a impedir que as assem-
bléas litigantes exercessem suas funcções como melhor entendessem, pois 
não cabia ao Gover1w da União decidir sobre a legitimidade a de qualque1· 
dellas. Eis o teôr do telegramma passado pelo general Costallat, em 
I5 de Setembro de r8g4, ao coronel Olympio Ferraz, commandante da 
guarniç;i.o federal em Aracajú : " Tendo o presidente de Sergipe requisitado 
auxilio força federal para manter ordem por não dispôr força para repellir 
assalto palacio sua ausencia, cumpre lhe presteis tal auxilio si de facto ha 
perturbação da ordem, e torneis effectivas garantias legaes de que carece 
como presidente do Estado. Deveis, porém, proceder com a maxima pru-
dencia, evitando que força sob vosso commando se immiscua questões 
politicas ahi, nem se preste a impedir assembléas litigantes exerçam suas 
funcções como melhor entendam, pois não cabe ao Governo da União decidir 
sobre legitimidade de qualquer dellas. Limitae-vos , pois, ds providencias do 
art. 6 .0 , § 3. 0 da Constituição Federal, mantendo a ordem publica caso seja 
perturbada. " 

No mesmo sentido se manifestaram o Sr. Presidente da Republica, 
Dr. Prudente de Moraes, na mensagem apresentada ao Congresso Nacional 
em 3 de Maio de r8g5, e os Srs. Campos Salles, Rodrigues Alves e Affonso 
Penna . O Poder Legislativo repelliu sempre todas as tentativas de inter-
venção nos Estados em casos de dualidades de assembléas ou de presi-
dentes . 

Reconhecer legitima uma das assembléas litigantes no Rio de Janeiro é 
approvar as eleições dos seus membros, é entrar no estudo do processo 
eleitoral, é fazer verificação de poderes e não encontro entre as attribuições 
privativas ou cumulativas do Congresso Nacional, enfeixadas nos arts. 34 
e 35 da Constituição Federal, uma só que legitime tal procedimento. 

Já no tempo do Imperio a verificação de poderes dos membros das 
assembléas das provindas era feita na forma dos respectivos regimentos, 
como estabelecia o art. 6. 0 de acto addicional. Levantadas por vezes ques-
tões de dualidade de assembléas, sempre o Governo Impelial, ouvido o 
Conselho de Estado, declarou que a decisão dessas questões escapava á 
competencia do mesmo Governo. 

Não queiramos ser menos autonomistas do que os legisladores do 
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tempo do Imperio. Este projecto não pôde e não deve merecer a approvação 
do Congresso N acionai. 

Não P!'Ocede o argumento ele que " o Congresso Nacional não indag!l 
de quem foi eleito, mas de quem, em face da lei local, se constituiu legiti-
mamente em assembléa legislativa para os effeitos de reconhecimento de. 
poderes e subsequentes, " como brilhantemente demonstraram os illustres 
membros divergentes do parecer da maioria da Commissão de Constituição 
e Justiça da Camara, em seus votos vencidos. 

Para verificar a legitimidade o1·ganica da assembléa, disse um illustre 
defensor do projecto, no Senado : " O Congresso encontra, no caso con-
creto, o preceito do Regimento Interno da Assembléa legislativa do Estado 
elo Rio de Janeiro , em virtude do qual o presidente legitimo da nova 
assembléa é o presidente da anterior, desde que tenha sido eleito, embora 
contestado ". 

Não entro na appreciação da expressão " eleito " e nem do que seja 
diploma ", em face da lei eleitoral do Estado elo Rio de Janeiro. Não 

posso, porém, deixar de apreciar a legitimidade, da presidencia da assem-
hléa em virtude do preceito regimental, a que alludiu o nobre Senador . . 

Os regimentos internos das assembléas provinciaes, diz o visconde do 
Uruguay, teem por fim regular a sua economia, a ordem dos trabalhos, a 
policia interna da casa e são lei para a assembléa. As assembléas provin-
ciaes podem revogar ou alterar as suas disposições " por deliberações dellas 
exclusivamente dependentes, tomadas, porém, com as formalidades demar-
cadas no mesmo Regimento. Ha muito perigo e inconveniente em estar 
reformando o Regimento ad hoc, por uma só deliberação e precipitadamente. 
O Regimento que fôr bom deverá marcar os tramites que cumpre seguir 
para a sua reforma e alteração, e antes difficultar, fazendo-as ir a uma 
commissão e passar por mais de uma discussão, as reformas e alterações, 
do que facilitai-as " (Visconde elo Uru{{uay - Estudos praticas sobre a 
administração elas procJincias no Brazil » vol. I, pag. gS e 100.) 

Diz ainda o illustre Senador que " a Assembléa legitima é a que se 
installou sob uma presidencia legitima, porque foi precisamente para im-
pedir as duplicatas que a Assembléa do Rio, como a do Espírito Santo, 
seguindo o exemplo da Camara dos Deputados Federaes, aeloptou o alvitre 
de fazer presidir á nova Assembléa o presidente da anterior, uma vez 
diplomado "· 

Si o Congresso Nacional tem competencia para verificar a legitimidade 
da presidencia de uma assembléa estadual, e para isso se soccorre do r egi-
mento da respectiva assembléa, tem igualmente o direito de indagar si é 
legitimo o preceito regimental, em que deve basear a sua decisão . 

Na reunião da Assembléa do Rio de Janeiro, em 1909, vio·orava o Regi-
men~o de 18 de Julho de 1892, que estabelece no seu Capilulo I, Art. 2.0 , o 
segumte : 

" Ao melo-dia, . reunidos os Deputados, assumirá a presidencia o mais 
velho em edade d'entre os presentes e por elle serão convidados para inte-
rinamente servirem de secretarias, dous Deputados que lhes parecerem 
mais moços . " 

Trata-se da primeira sessão preparatoria no primeiro anno de legis-
latura. 

O mesmo Regimento, no art. 184, dispõe : " Para que esse Regimento 
possa ser modificado ou reformado, é preciso que a assembléa approve uma 
!JlOÇ(áO que indique os pontos ou artigos a alterarem-se, e sobre a qual se 
mstltuirá o debate na proxima reunião ela Assembléa; essa moção será 
enviada á Commissão de Policia da Casa, si não for deliberada a nomeação 
de uma commissão especial, para que no intervallo elas duas sessões orga-
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nize em um projecto as alterações propostas, afim de que sejam ellas ,regu-
larmente sujeitas ás tres discussões constitucionaes. n 

A reforma do regimento, em virtude da qual se substituiu o preceito do 
alludido art. 2. 0 pelo que serve de base á argumentação do nobre Senador, 
não obedeceu ás determinações expressas do art. 184. Apresentada a moção 
pelos partidarios do Sr. Alves Costa, que estavam em maioria na Assembléa, 
foi votada na mesma reunião e não na reunião seguinte. Foi um acto de 
tyrannia da maioria, na phrase feliz de Bryce, e não póde sel'vir de preceito 
para reconhecimento da legitimidade da presidencia da assembléa Alves 
Costa. 

A que consequencias nos levaria a intervenção dos poderes federaes na 
questão da dualid~de das asse1úbléas e governos locaes!? 

Coherente com a minha attitude na Camara dos Deputados desde 18g4, 
voto contra o projecto e contra as emendas, ora submettidas ao es~udo da 
Commissão de Finanças. 

Na sessão de 20 de Outubro falam, pela ordem, os Snrs. Paulino 
de Souza e Pl.inio Costa. Na sessão de 22 fala pela ordem o Snr. Paulino 
de Souza. Na sessão de 24 fala. pela ordem o Snr. Bittencourt da Silva 
Franco e é apl'esentado .um requerimento que fica prejudicado. Na sessão 
de 26 fala, pela ordem, o Snr. Paulino de Souza que requer a prorognção 
da sessão por mais uma hora . O Snr. Raul Veiga requer a prorogação por 
') horas. E ' rejeitado o re'querimento do Snr. Paulino de Souza e approvado 
o do Snr. Raul Veiga. Concecida a prorogação, falam, pela ordem, os Snrs. 
Paula Ramos, Cincinato Bl'aga, Paulino úe Souza, H. Gurgel, Ed. Socrates, 
Monteiro Lopes e Irineu Machado. São ofl'erecidos dous requerimentos, um 
do Snr. Monteiro Lopes e outro que entra em discussão com o projecto, e 
outro· do Snr. I-1. Gmgel que fica prejudicado. 
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SESSÃO DE 4 DE NOVEMBRO 

Requeremos que, sem prejuizo da discussão do parecer da Comroissão-
de Finanças, seja adiada a votação até que a Commissão de Constituiç..'io e 

Justiça interponha o seu parecer sobre todas as 
Requerimento. emendas ofl'erecidas na 2.• discussão do projecto 

n. 19, de 1910, de modo a facilitar o pronunciamento-
. da Camara, tudo nos termos do§ 2. 0 do art. 166 do nosso Regimento in-

terno. 
Sala das Sessões, 4 de Novembro de 1910. - Irinezz Machado. -Pedro 

Moacyr . - Adolpho Gordo. - Paulino de Souza. - Pennafort Caldas . 

O Sr. José Carlos (mo!Jimento de attenção). - Sr. Presidênte, direi 
poucas palavras para justificar o meu voto contra este projecto. 

Dada a circumstancia especial, em que me encontro, de não poder 
acompanhar a representação do Rio Grande do Sul, nesta Casa, na maneira 
de julgar o assumpto , venho fazer uma declaração de voto, obrigado pela 
minha conducta de todos os tempos. 

Trouxe para a Camara um passado bem esclarecido pela correcção da 
minha vida publica e particular, além do desinteresse pessoal. 

Esta suprema ventura devo áquelles que mais fizeram para a formação 
do meu caracter : meu pae, o coronel do Corpo de Engenheiros Dr. José 
Carlos de Carvalho e o Imperador D. Pedro li, concorrendo, cada um por 
sua vez e a seu tempo, com exemplos de uma moral superior e provas 
repetidas de um sublime devotamento pela Patria e culto fervoroso pela lei-
e pela liberdade. 

Com esta educação, Sr. Presidente, não devo quebrar a linha de con-
ducta que tenho seguido até hoje, procedimento fortal ecido na pratica dos 
bons costumes e na conservação ele uma coherencla jámais modificada pelas 
conveniencias da occasifLO. 

Não quero, portanto, inutilizar, neste novo regimen de Governo, a 
minha fé de ofiicio de homem publico que conta quasi 5o annos de bons 
serviços á Patria, na paz e na guerra, dos quaes 19 prestados, sem medir 
sacrificios, para me manter com firmeza e lealdade ao lado da Republica 
conservadora. (Muito bem ; apoiados.) 

Em 1891, prestei o meu primeiro serviço á Republica, porque o pensa-
mento da revolução de 23 de Novembro era o restabelecimento da lei, e 
manter-se a inviolabilidade da lei era pôr-se um freio seguro ás paixões 
facilmente exploraveis nas sociedades democraticas. (Apoiados.) 

Nesse memoravel dia, Floriano Peixoto, em seu nobilíssimo manifesto, 
disse á Nação : 

" Será, para mim e meu Governo, sacratíssimo empenho respeitar a 
vontade nacional e dos Estados, em suas livres manifestações sob o regimen 
federal. " 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, quando Floriano Peixoto, pelas exi-
gencias de seus ministros, o contra-almirante Custodio José de Mello, 
general José Simeão e o Dr. José Hygino, resolveu que se fizesse a inter-
venção federal contra os Presidentes e Governadores dos Estados, no 
legitimo exercício de seus cargos, e portanto, por este acto violento e de 
força, seriam desrespeitadas as Constituições Estaduaes e as suas Assem-
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hl:éas• Legislativas, . lavrei o meu protesto, a 10 de Dezembro de 18~1, na 
IJropria. casa de Floriano Peixoto·,, perante o seu Conselho de Mimstros; 
quando• o illustre Presidente da Republica quiz orrvir-me, nesta. magna 
questão . 

Infelizmente, foram para mim poucas o.s dias de alegrias e de paz, 
dep·ois da victoria de 2.3 de Novembro de xSgx, porque tive· de. entrar nova-
mente: em lucta,. e,. desta vez, contra os amigos da vespera. 

As deposições affrontosas, Sr. Presidente, de Francisco Portella, Gover-
nador legitimo do Estado do Rio de· Janeiro, de José Clarindo de Queiroz, 
no Estada de· Ceará, Thaumaturgo de Azevedo, no Amazonas, e mais 
outi!OS, me obrigaram a separar· me, para todos os ·dias da minha vida, do 
extremecido anligo de .25 aiDios de convivencia intima, o c'Ontra-alrmrante 
Custodio José de Mello, só porque me havia illudido, e·, pelo seu prestigio., 
ql!le . era muito grande na occasião, havia tambem cenduzido Floriano Pei-
xoto a desrespeitar o pacto de honra, combinado com os rev.olucionarios 
de 23 de Novembro. . 

· Eu tinha assumida naquella occasião, Sr. Presidente, grandes respon-
sabilidades, e quem o affirma são os almirantes Custodio José de Mello·, 
E'cluardo Wandenkolk e Barbosa Lima, Presidente do Estado de Perna!llr 
buco. 

" Ministerio das Negocios da Marinha, 14 de Dezembro de x8g1. 
Ao. S;r . capitão-tenente, h0norario, José Carlos de Carvalho .. 
Muito concorreu para o bom resultado :do movimento reaH2'1ado em 

23 de Novembro ultimo, para o restabelecimento cl.a Constituição· e do 
11egimen legal, a valiosa e. IJatriotica cooperação que me prestastes, acom-
panhando-me e auxiliando-me, sempre com toda a lealdade, assim no pr.e:-
pa'l'o como na execução· do referido movimento. 

Tenho, pois, a maior satisfação em reconhecer e agradecer-vos· esse 
iLuportante serviço á causa d·a lei. e do direito, e o faço, não sómente em 
nome do Governo da Republica e no meu proprio, como no da Marinha 
Nacional, á qual, eomquanto arredado do serviço activo, continuaes ligado 
pela mesma solidariedade. e communhão de idéas. - Custodio José de 
·Mello "· 

·Em 23 de Novembro de I8g2, o almirante Eduardo vVandenkolk, disse 
por sua vez: 

· " O abaixo firmado tem a honra e immenso prazer em cumprimentar e 
saudar o Sr. capitão-tenente, honorario, José Carlos de Carvalho, qu·e in-
contestavelmente foi a alma do movimento de 23 de Novembro de x8g1. 
A Historia lhe fará justiça. ~E. vYande1~kolk ». . 

E o Sr. Barbosa Lima, de Pernambuco, disse: 
w Recife, 23 de Novembro de x8g2. 
Ao Sr. capitão-tenente José Carlos de Carvall10. Saudo o corajoso colla-

borador da gloriosa reivindicação de 23 de Novembro de xSgx, certo de que 
o seu desinteressado patriotismo· se manterá ao laçlo da Republica conser-
vadora. - Barbosa Lima. » 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que quem póde trazer ao conhecimento da 
geração que o ouve documentos desta ordem, relatiyos a um individuo que 
não foi republicano antes de xSSg mas que adheriu com lealdade a 23 de 
Novembro de xSgi quando perigava a causa da lei e do direito, fazendo-se 
assim republicano para dar seu sangue, si fosse preciso, pelas novas insti-
tuições, não póde, por um só momento, esquecer este passado e concorrer 
para que hoje a Republica seja prejudicada por interesses transitorios e 
conveniencias pessoaes! (Muito bem) · 

Que importa si, procedendo assim, o H.io Grande não me confie mais 
esta cadeira, si eu a deixarei contente porque a restituo de uma maneira 
honrosa para o Estado e para mim?! 
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Não ha de ser no fim d~ vida, podendo prestar ainda alguns serviços á 
Patria e á Republica, dispondo de energia para isto, que, por causa de um 
conchavo político que se quer tornar legal neste paiz (muitQ bem, muito 
bem; palmqs. O Sr. Presidente reclama attenção), afl'rontando-se a opinião, o 
direito e a lei, um homem de minha qualidade ha de se collocar em situação 
de não poder dizer ao paiz : " Sou um leal, um constante, um coherente, 
tenho por norma o respeito a uma fé de officio de quasi 5o annos de bons 
serviços á Patria " ! (Muito bem.) 

A minha separação do contra-almirante Custodio José de Mello custou-
me, Sr. P1·esidente. ser envolvidú nos acontecimentos de 10 de Abril de 1892, 
sPr preso·, ser desterrado para Tabatinga, e me arranca1·em dos punhos as . 
divisas de official superior da Armada, porque os ministros de Floriano 
Peixoto diziam que cu era um máu brazileiro e inimigo da Republica. · 

Eu, Sr. Presidente, máu brasileiro! Eu Sr. Presidente, inimigo da 
Republica! Oh quanta miseria! Santo Deus de Misericordia! (Muito bem, 
applausos das galerias.) _ 

Era, naquella occasião, o que sou hoje, leal á Constituição de 24 de Fe-
vereiro e quero ver respeitado, em toda a sua plenitude, o principio fede-
rativo com todos os direitos e todas as garantias constitucionaes. (Apo ia-
dos.) 

Sr. Presidente, a situação política actual do Estado do Rio de Janeiro é 
bastante para caracterizar um momento extravagante da vida da Repu-
blica. (Muito bem, apoiados.) . 

S'ou um homem inutilizado para seguir esta política de indivíduos, tão 
contraria aos sentimentos e aos exemplos daquelles que prégaram, com fé 
e com amor, a sublimidade das praticas de um novo regimen de governo 
que queriam impôr á monarchia, pelo desprendimento pessoal e pelo devo-
tamento ao bem publico. 

Obediente, portanto, aos dictames da minha consciencia, coherente com 
o meu passado e firme nos meus propositos de não ser um fraco na lucta 
pelo direito e pela razão, declaro que voto contra a intervenção federal no 
Estado do lUo de Janeiro (Bravos, muito bem), por julgar insubsistentes as 
allegaçõcs que fundamentam o projecto sujeito á deliberação da Camara 
dos Srs. Deputados. · _ 

Peço perdão á Camara, imploro perdão á Repuhlica, porque, si com-
roetto um peccado, sou levado pelo desejo de ser leal ás instituições e de 
hem· servir a minha Patria! . 

Tenho dito. (Muito bem, muito bem. Palmas no r·ecinto e nas galerias. 
O orador é muito felicitado e abraçado pelos collegas presentes.) 

Nesta sessão falou pela ordem o Sr. Irineu Machado que offereceu um 
requerimento. 

Na sessão de 7 fala, pl'la ordem, o Snr. Costa Pinto. Na 5cssã.o de 8 
falam, pela ordem, os Snrs. Barbosa Lima e Costa Pinto. 
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NOTA 

CASO DO ESTADO DO RIO 

Projecto n.o 19 (1910). 

Em 22 de Junho é encerrada, depois de orar o snr . Antzznes Maciel, 
a . discussão unica do parecer sobre as emendas em 2 . • · e adiada a 
çotação. Em 3 de Julho ao ser annzznciada a çotação, o snr. Raul Fer-
nandes, pela ordem, requer preferencia para o substitutiço . O snr. Pre-
sidente diz que ha reqzzerimentos q'zze têm preferencia na çotaçiio. Ao 
çotar-se o requerimento do snr. H. Gzzrgel çerifica-se não haçer nu-
mero . Em 28 são rejeitados os requerimentos de H. Gurgel e Irineu 
Machado. Em seguida são successiçamente rejeitados os requerimentos 
w I a 52. E ' approçada uma emenda substitzztiPa do snr. Raul Fer-
nandes, depois de falarem pela ordem os snrs. Antunes Jl!Iaciel, Raul 
Fernandes e Paulino de Souza. Em, consequencia da apprMação desta 
emenda ficam algumas prejudicadas e as ontras selo rejeitadas , Em 3r 
çáe a imprimir a redacçâo para 3. •. Em 2 de Agosto (projecto n. 9 5) 
é encerrada a 3.• discussão depois de falar o snr. Paulino de Souza. 
Em 3 é rejeitado o substitzztiço da Camara e appraçado o projecto do 
Senado, depois de }alarem pela ordem os snrs. Paula Raínos, Pazzlino 
de Souza e Antunes Maciel e do snr. Presidente dar uma explicação. 
O projecto é enpiado á sancção. 





SESSÃO DE 22 DE JUNHO 

E' annunciada a continuação da discussão unica do parecer da Com-· 
missão de Finanças sobre as emendas apresentadas na 2.• discussão do 
projecto n . 19 A, de 1910, do Senado, reconhecendo legit~a a Assembléa 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, cujas sessões preparatorias foram 
presididas pelo Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, e dando outras provi-
dencias, com votos em separado dos snrs. Francisco Veiga, Galeão Car-
valhal e Paula Ramos. 

O SR. ANTUNES MACIEL. - Accentua que a discussão sobre o parecer ás 
emendas apresentadas o anno passado ao projecto relativamente á inter-
venção do Congresso nos negocios peculiares ao Estado do Rio de Janeiro, 
é muito restricta. 

Como preceitua o Regimento, unicamente sobre estas emendas podem 
ser feitas observações. 

O projecto acha-se em 2.a discussão : approvaclas ou rejeitadas as 
emendas, elle terá uma 3.• discussão e, nessa occasião, a minoria deduzirá 

. tudo quanto a semelhante respeito lhe parecer ele justiça e direito . _ 
Por ora, ella abstem-se absolutamente da discussão, como se absterá ela 

votação dessas emendas. (Muito bem; muito bem.) 
. Ninguem ·mais pedindo a palavra, -é encerrada a discussão unica do 

parecer da Commissão ele Finanças sobre as emendas e adiada a votação do 
projecto n . 19 A, de 1910, do Senado. 

SESSÃO DE 3 DE JULHO 

E' annunciada a votação elo projecto n. 19 A ele 19w, do Senado, reco-
nhecendo legitima a AssembléaLegislativaclo Estado elo Rio de Janeiro cujas 
sessões preparatorias foram presididas pelo Dr. Joaquim Mariano Alves 
Costa, e dando outras providencias ; com voto em separado dos Srs. Fran-
cisco Veiga, Galeão Carvalhal e Paula Ramos (com emendas e requerimentos) 
(2.a discussão); 

O Sr. Raul Fernandes (pela or.dem) . - Sr. Presidente, requeiro pre-
ferencia na votação para o substitutivo que tive a honra de assignar com o 
Sr. Costa Rodrigues e outros Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente. - Sobre este projecto foram apresentados diversos 
requerimentos, que devem ser votados antes das emendas. 

Destas teem pelo Regimento preferencia as substitutivas. 
Vou, portanto, iniciar a votação pelos requerimentos. 
Em seguida é annunciada a votação do seguinte requerimento dos 

Srs. Honorio Gurgel e outros : 
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" Requeremos que, sem prejuízo da discussão, voltem as emendas 
offerecidas ao parecer n . 19 A deste anno á Commissão de Finanças, afim 

· de que sobre as mesmas emendas interponha o seu parecer, de modo a 
facilitar o pronunciamento da Camara, segundo o disposto no art. 166, § 2. 0 , 

do Regimento Interno . " 
Em seguida é posto a votos e rej eitado o referido requerimento do 

Sr. Honorio Gurgel e outros. 

O Sr. Antunes Maciel (pela ordem). - Requeiro verificação da 
votação. 

O Sr. Presidente. - Vae-se proceder á verificação da votação reque-
rida _pelo Sr. Deputado Antunes Maciel. (Pausa.) 

Queiram levantar-se, conservando-se de pé, . os senhores que approvam 
o requerimento . (Pausa.) 

Votaram a favor do requerimento, á direita, dous e á esquerda nenhum. 
Queiram sentar-se os senhores que votaram a favo1·, levantando..:se os 

que votam contra. (Pausa.) 
Votaram contra : á direita 2?, á esquerda 53. Total Ho, com dous ·que 

votaram a favor, 82 . 
Não ha numero. 
Vae-- se proceder á chamada. 

O Sr. Eusebio de Andrade (3 .0 Secretario servindo de I. 0) procede á 
chan1ada dos Srs. Deputados. 

Feita a chamada, verifica-se terem- se ausentado os Srs. Cunha Machado, 
Dunshee de Abranches, Augusto de Freitas, Mangabeira, José Maria, 
Plinio Costa, Antonio Dantas, Palma, Leão Velloso, Bethencourt da Silva 
Filho, Raul Barroso, Bulhões Marcial, Duarte de Abreu, João Luiz de Cam-
pos, Ferreira Braga, Cincinato Bra[a, Adolpho Gordo, Altino Arantes, Pal-
men·a Ripper, Bueno de Andrada, J:!;duardo Socrates, Generoso Ponce, Luiz 
Adolpho, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, Antunes Maciel e Pedro Moacyr. 

O Sr. Presidente. - Responderam á chamada 94 Srs. Deputados. 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 

SESSÃO DE 28 DE JULHO 

O Sr. Presidente.- Vou submetter a votos os requerimentos dos 
snrs . Honorio Gurgel e outros, e Irineu Machado e outros. 

Em seguida são successivamente lidos, postos a votos e rejeitados os 
seguintes requerimentos dos snrs. Honorio Gurgel e outros e Irineu Ma-
chado e outros. 

" Requeremos que, sem prejuízo da discussão, voltem as emendas otfe-
recidas ao parecer n. 19 A, deste anuo, á Commissão de .Finanças, afim de 
que sobre as mesmas emendas interponha o seu parecer, ·de modo a facilitar 
o pronunciamento da Camara, segundo o disposto no artigo 166, § 2. 0 do 
Regimento Interno. " . 

" Requeremos que, sem ,prejuízo da discussão do parecer da Commissão 
de Finanças, seja adiada a votação até que a Commissão de ConstitUição e 



319-

Justiça interponha o seu parecer sobre todas as emendas offerecidas em 
.2.a discussão do projecto n• 19 A, de rgw, de modo a facilitar o pronuncia-
mento da C amara, tudo nos termos do § 2 . o do artigo 166 do nosso Regi-
mento Interno. li · 

O Sn. PAULINO DE SouzA (pela ordem).- Sr. Presidente, qual 6 numero 
dos requerimentos que foram votados? (Pausa). V. Ex. não indicou o 
numero desses requerimentos, de modo que não' me foi possível acompanhar 
.a votação. 

O Sn. PRESIDENTE. - Os dons requerimentos que acabam de ser votados 
não foram impressos. 

Agora é que vamos passar á votação dos requerimentos impressos e 
que constam dos avulsos distribuídos aos snrs. Deputados. 

O Sn. PAULINO DE SouzA. - . Perfeitamente. 
O Sn. PRESIDENTE. - Vou submetter a votos os requerimentos cons-

tantes dos avulsos . 
Em seguida são successivamente lidos e postos a votos e rejeitados os 

requerimentos de n.• 1 a 12. 
O Sn. HENRIQUE BoRGES (pela ordem) . - Requeiro a verificação da 

votação. 
Procedendo-se . a verificação da votação reconhece-se terem votado 

favor r3 snrs. Deputados e contra .109 : total 122. 
O SR. PRESIDENTE. - O requerimento foi rejeitado. 
Em seguida, são successivamente postos a votos e rejeitados os reque-

rimentos de n. ·d a 52. 
O Sn. PRESIDENTE. - Estando finda a votação dos re<{Uerimentos, 

passa-se á votação do pr0jecto que é -concebido em um só art1go ao qual 
fo:vam offerecidas diversas emendas. A estas, têm pelo regimento, _prefe-
rencia, as emendas substitutivas e, d'entre estas, a mais ampla. 

Vou, portanto, submetter á votação a de n. 332, que é a mais ampla. 
Os snrs. que approvam esta emenda, queiram se levantar. (Pausa.) 
O Sn. PAULINO DE SouzA. (Pela ordem.) - Sr. presidente, como os 

srs. Deputados não tiveram tempo para proceder á leitura dessas emendas, 
peço a V. Ex. a fineza de fazel-as ler pelo Sr. r.• secretario. 

O Sn. PRESIDENTE. - O nobre Deputado será attendido. 
O Sr. r. • Secretario procede á leitura da seguinte emenda n. 332, do 

Sr. Raul Fernandes ·e outr0s._ 
" Artigo unico. - O Poder Executivo, por intermedio de seu agente, 

dentro das verb'as do orçamento que estiver em vigor, mas sem despeza 
extraordinaria, intervirá immediatamcnte no Estado do Rio de Janeiro, e 
sómente nelle, para o effeito de assegurar, quanto lhe caiba, o cumprimento 
das leis, resoluções e actos emanados da assembléa legislativa legitima-
mente installada sob a presidencia do Deputado diplomado, Dr. Joaquim 
Mariano Alves Costa, usando de todos os poderes ordinarios inherentes ao 
fim da intervenção, pelo tempo necessario ao preenchimento deste e inde-
pendente de novo pronunciamento do Congresso Nacional, ou do .pronuncia-
mento de outro poder; revogadas as disposições em contrario. li 

-0 Sn.- ANT·UNES MACIEL (pela ordem). :._Sr. Presidente, V. Ex. acaba de 
dar uma decisão que acato, como acato todas quantas partem da imparcia-
lidade e sabedoria com que V. Ex. dirige os nossos trabalhos; entretanto, 
parece-me que a applicação que V. Ex. quiz fazer, no caso actual, da dispo-
sição regimental que manda dar preferencia na votação ás emendas substi-
tutivas mais amplas, não está inteiramente de accôrdo com o disposto ·no 
dartigo 212, onosso Regimento, que manda que ·• na segunda come na ter-
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ceira discussão de qualquer projecto, os substitutivos apresentados tenham 
preferencia na votação, seguindo-se a ordem da precedencia na apresentação, 
salvo delibet·ação em contrario, tomada pela Camara, a requerimento de 
qualquer deputado. , 

Faço o reparo apenas para regularidade e observancia rigorosa . de 
nosso Regimento. 

V. Ex. talvez tenha esquecido que houve uma emenda substitutiva, 
apresentada por dons illustres membros da Com missão de Justiça, a qual, pol' 
isso, teve pelo Regimento precedencia na votação sobre qualquer outra 
emenda substitutiva e, portanto, sobre a apresentada pelo nobre Deputado 
do Estado do Rio de Janeiro, snr. Raul Fernandes e alguns outros dist.inctos 
collegas. 

Pedi a palavra para fazer estes reparos e, si V. Ex. achar que teem 
procedencia, espero que faça votar em primeiro logar a emenda substitutiva 
apresentadà pelos honrados membros da Commissão de Justiça, salvo reque-
rimento em contrario, approvado pela Camara, de qualquer dos snrs. Depu-
tados. (Muito bem; muito bem.) · 

O Sr. Presidente.- O Sr. Deputado Antunes Maciel tem razão nas 
observações que fez. . 
. Effectivamente e só por um lapso foi annunciada a votação da emenda 
do snr. Raul Fernandes, quando deveria ter sido annunciada e da emenda 
substitutiva, a que se referiu S. Ex. da ma,ioria da Commissão de Consti-
tuição e Justiça. 

Nestas condições, a Mesa vae suhmetter á votação esta ultima emenda, 
salvo si, como disse o proprio nobre Deputado, al;_;·uem requerer o contrario. 

O SR. RAuL FERNANDES (pela ordem) . - Sr. Presidente, renovo a V. Ex. 
o requerimento q:ue fiz, em outra sessão, da preferencia na votação para a 
emenda substitutiva que eu e outros collegas apresentamos e que tem no 
avulso o numero 332 . 

O Sr. Presidente. - O Sr. Deputado Raul Fernandes requer prefe-
rencia para a votação da emenda no 332 . 

. Os senhores que approvam o requerimento qu-eiram levantar-se. (Pausa.) 
Foi approvado. 
Vou submetter á votação a emenda . 

O Sr. Paulino de Souza Junior (r) (Para encaminhar a votação). -
Sr. Presidente, pergunto a V. Ex. se tenho direito do requerer a divisão da 
emenda que se vae votar, de modo a ser a votação feita por partes, e o 
faço porque ha nella proposições que se podem destacar perfeitamente, 
como por exemplo esta : " Sem despezas extraordinarias. " 

Não comprehendo que se faça intervenção sem despeza extraordinaria; 
e muito menos poderei comprehender o proprio pensamento da emenda, no 
momento actual, decretando que o Governo intervenha no Estado do Rio de 
Janeiro, para reconhecer a Assembléa do Sr. Joaqlúm Mariano Alves Costa, 
porquanto o Governo fez isso sem nossa licença. 

O Sn. FoNSECA HERMES. -Não apoiado, a questão está affecta ao Poder-
Legislativo. 

O Sn. PAULINO DE SouzA JuNIOR. - O Poder Executivo não tem attri-
buições para isso, nem definitiva, nem provisoriamente. 

O Sn. FoNSECA HERMES. -E' outra a questão. Nós estamos exercendo 
attribuições nossas .. . 

(r) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PAULINO DE SouzA JuNIOR. - Foram exercidas por nossa conta, 
sem que o Poder Executivo as pudesse exercer. Ou nós exercemos estas 
attribuições, ou o Poder Executivo. Si elle exerceu, é melhor que digamos : 
" Archive-se "• como se fez com a questão do Districto Federal. 

O Archivo da Camara tornou-se uma especie de pedra tumular para 
abafar todos os arbítrios e attentados contra a Constituição. 

O SR. FoNSECA HERMES.- Si V. Ex. deseja isso, não o desejamos nós. 
O SR. PAULINO DE SouzA JuNIOR.- E, o que se está fazendo, foi o que 

se fez em relação ao Districto Federal. 
O SR. NrcANoR DO NASCIMENTO. - Em relação ao Districto Federal a 

Camara homologou o acto do Poder Executivo. 
O Sn. PAULINO DE SouzA JuNIOIL -Eu dizia, Sr. Presidente, que não 

entendo siquer esta emenda substitutiva, autorizando o Governo a intervir 
no Estado do Rio de Janeiro, para sustentar as leis e a assembléa presidida 
pelo Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, porque isto já foi feito; o que se 
deveria fazer era um projecto novo sanccionando, approvando ou recompen-
sando aquelle acto do Governo . 

. E' uma cousa absurda, contraria á logica irmos autorizar o Governo a 
fazer o que elle já fez, sem nossa autorisação. Mas, em todo caso, si é uma 
intervenção que vae fazer, naturalmente uma intervenção armada precisa de 
recursos. 

Fazer-se uma intervenção, mobilisando forças, sem despezas, não com-
prehendo. · 

E sem despezas extraordinarias, menos o comprehendo, porquanto na!l 
despezas ordinarias do orçamento não ha verba para isso. 

Não posso convir em que se vote essa parte da emenda substitutiva 
- sem despeza. extraordinaria - porque, si se vae fazer a intervenção, ella 
ha de ser feita com grandes despezas, . as quaes serão extraordinarias, 
porque não foram comprehendidas no orçamento. 

Peço, por estas razões, a V. Ex. que, ao votar-se a emenda substitu-
tiva, seja della destacada esta parte. 

Peço tambem que se separe a seguinte phrase : « Usando de todos os 
poderes ordinarios inherentes ao fim da intervenção " . E peço que se separe 
esta phrase, porque não entendo, não sei quaes são esses poderes ordinarios 
iuherentes ao fim da intervenção. · 

Nós não temos uma lei regulando a intervenção. 
O SR. RAUL FERl'<ANDES. - Meios ordinarios, diz a emenda. 
O SR. PAULINO DE SouzA JuNIOR. - De todos os poderes ordinarios. 

Mas quaes são os poderes ordinarios? Os poderes ordinarios são aquelles 
que habitualmente são usados para intervenção. Mas não ha na Republica 
esses poderes, porque nem a Constituição os estabelece, nem ha siquer uma 
lei regulando a intervenção por parte do Poder Executivo, á qual nos pudes-
semos fazer referenda, dizendo : use dos meios autorisados na lei de inter-
venção. 

E' essa, portanto, uma outra preposição que eu absolutamente não 
entendo. 

Finalmente, peço ainda a V. Ex. que separe a ultima proposição : 
- " independendo de um novo pronunciamento do Congresso N acionai ou 
do pronunciamento de outro poder. " 

Nós não podemos absolutamente tolher o pronunciamento de outro 
poder. Esta parte da emenda é inconstitucional. E ' inconstitucional quando 
procura vedar por meio de uma disposição de lei, que o Congresso pode se 
pronunciar a respeito todas as vezes que quizer, e nós não lhe podemos 
tolher essa faculdade, e, si algum outro poder se julgar com autoridade .pre-
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~lsa pf!-ra intervir, e ~u penso que ha esse pode_r, nesse caso, ó le~isl_a~or 
rmpedindo o pronun~13;m_ento des~e poder estara excedendo as attriblll:çoes 
que lhe deu-a Constltmçao no artrgo 6. o prescrevendo o que se contem nesta 
parte da emenda. · 

Eu penso que ha um outro poder, que pode dizer, mesmo ao Congresso: 
exorbitantes das vossas attrihuições, porque no caso não se tratava de 
manter a forma republicana do governo. 
. Portanto, 'si ha esse poder, o poder predominante, proeminente, nas 
instituições federativas, que é o Poder Jtidicial'io, pelo seu órgão mais ele-
vado, que é o Supremo Tribunal ele JttsHça, si eXiste esse pócler, qri~ é o 
poder que fiscaliza todos os outros, sem ser fiscalisaclo, o p6clér cujas deci-
sões são ultimas e inappellaveis, como vamos nós tolher as attribuições 
desse poder, dizendo : " O Poder Executivo dará execuÇão a esta lei, a esta 
medida, independente do pronunciamento de outros poderes ? " · 

Nos não o podemos fazer, em relação ao Poder Judiciario, como não 
podemos fazer em relação a nós mesmos, obrigando-nos a não tomar uma 
outra deliberação sobre o assumpto. 

Portanto esta ultima parte da emenda substitutiva do nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro, mandando que a intervenção seja feita, independente-
mente de novo pronunciamentq. do Congresso Nacional ou do pronuncia-
mento de outro poder, esta parte da emenda; digo, é visivehnente inconsti-
tucional. · 

Eu tenho, parece-me, justificado o pedido que acabo de fazer a V. Ex. 
V. Ex. me dirá porque não consultei o Regimento neste momento e não 

tenho lembrança exacta de qualquer disposição delle, a esse respeito, si no 
caso ele ter eu o direito de pedir a divisão da emenda substitutiva, a votação 
poderá ser feita separadamente : primeiro, aquelle topico relativo ás des-
pezas extraordinarias; em segundo .logar, a parte relativa aos poderes inhe-
rentes ao fim Çl.a intervenção, podere!) que não existem nem na Constituição 
nem em nossa legislação ordinaria e1 finalmente, a parte que diz : " ... inde-
pendentemente de novo pronunciamento do Congresso Nacional ou de pro-
nuncia1J.lento de outro poder. " 

Desejo a separação porque considero esta ultima parte da emenda abso-
lutamente inconstitucional. 

Era o que tinha a dizer e a solicitar de V. Ex. (Muito bem; muito bem.) 
O SR. PRESIDENTE. - A' vista do pedido do nobre Députado, requerendo 

9.ue a emenda seja votada por partes, a Mesa vae silbmetter á votação da 
Camara a emenda, na conformidade do requerimento que acaba de ser feito 
pelo nobre Deputado. (Pausa.) 

Vou snbmetter a votos a seguinte parte da éh1enda : " O Poder Execu-
tivo, por mterméclio dos seus agentes, etc. >i , até a palavra "vigor,. , 

Posta a votos, é approvacla à r eferida prinieüa par'te da emenda ri. 332: 
O SR. PRESIDENTE. - Vou suhmetter á votação a segunda parte da 

emenda, que diz : " mas sem 9-espeza extraordiilaria , . 
Posta a votos, é approvada a segunda parte. 
O Sn PAULINO DE SouzA JuNIOR.- (Pela ordem) requér à verificação da 

votação. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se terem votado a favor w3 Depu-

tados e contra II : total u4. 
O Sa. PRESIDENTE. - F oi approvada á segunda parte. 

. O SR. PnESIDEN~E . - y ou sub~netter a votos a terceira parte da emenda, 
Çl.esde a palavra " mtervná " ate as palavras " do Deputado diplomado 
Dr. Joaquim Mariano Alves Costa"· 

Posta a votos, é approvada a referida parte da emenda n; 332. 
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O SR. PRESIDENTE. - Vou agora submetter a votos a quarta parte da 
emenda, que diz : " usando de todos os poderes inherentes ao fim da inter-
venção». . 

Posta a votos, é approvada a referida parte da emendá n. 332. 
O SR. PAUL1NO DE SouzA JuNIOR (Pela ordem).- Requeiro a verificação 

da votação. 
Procede-se á verificação da votação, e reconhece-se terem votado a 

favor 104, e contra w snrs. Deputados : total u4. 
O SR. PRESIDENTE.- Esta parte da emenda foi appróvada. Vae-se pro-

ceder á votação da quinta e ultima parte da emenda, que vae desde as pala-
vras " pelo tempo » até o final. 

O SR. PAULA RAMOS (Pela ordem). - Sr. Presidente, a ultima pàrte da 
emenda é a seguinte: "pelo tempo necessario ao preenchimento de$te, inde-
pendente de novo pronunciamento do Congresso Nacional, ou do pronun-
ciamento de outros poderes ,, . 

Por esta ultima parte da emenda o que se faz é autorizar o Presidente 
da Repuhlica a intervir no Estado do Rio de Janeiro, prohibindo que as 
victimas desta intervenção recorram ao Poder Judiciario dos actos praticados 
alli pelo Presidente da Repuhlica. 

E' uma medida de summa g1'avidade (apoiados). Peço, por isso, a V. Ex. 
que consulte a Casa si concede votação nominal para està ultima parte da 
emenda. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE. - O Sr. Deputado Paula Ramos requer votação 
nominal para esta ultima parte da emenda; os senhores que a concedem, 
queiram se levantar. (Pausa.) 

Não foi concedida. 
Vou submetter a votos a ultima parte da emenda. 
Os senhores que approvam, queiram se levantar. (Pausa.) 
Foi approvacla. 
O SR. PAUL1NO DE SouzA (Pela ordem).- Peço a V. Ex. que proceda á 

verificação da votação. 
O Sn. PRESIDENTE. - Os se~hores que approvam a ultima parte da 

emenda, queiram se levantar. (Pausa.) 
Votaram a favor, á direita 3g Srs. Deputados, á esquerda 63. 
Queiram se levantar os senhores que votaram contra. (Pausa.) · 
Votaram contra, á direita 10 Srs. Deputados, á esquerda, um: total n3. 
Foi approvacla a ultima parte ela emenda. Em consequencia ela votação 

desta emenda ílcam prejudicadas as demais, salvo as seguintes : ns. 14, 15, 
25, 32, 38, 4o, 48, 63, 67, 76, I03, II2 1 126, 147, 150, 177, 184, 193, Ig5, 196, 201, 
204, 215, 216, 217, 228, 231, 246, 25o, 252, 266, 286, 292, 2g3, 3o6, 3w e 3n . 

Postas a votos, são successivamente rejeitadas todas essas emendas . 
O SR. PRESIDENTE. - O projecto vae á Commissão afim ele ser redigido 

para a terceira discussão. 
O SR. CARLOS GARCIA (Pela ordem). - Sr. Presidente, eleve estar sobre 

a mesa uma declaração ele voto que faço sobre o assumpto. 
Em seguida é lida a seg·uinte declaração : 
Votei contra o projecto de intervenção no Estado do Rio, de accôrdo 

com o meu voto quando nesta Camara se tratou da mensagem presidencial 
sobre o caso de Matto Grosso e outros. · 

Sala elas sessões, 28 de Julho de 1gu.- Carlos Garcia. 
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SESSÁO -DE 3I DE JULHO DE 19n 

N. 0 g5.....:. Igii 

Redacção para a terceira discussão do substituto ao projecto n. I9 A de I9IO, 
-do Senado, approPado em 2.a que autoriza o Presidente da Republica 
a interPir, immediatamente, no Estado do Rio de Janeiro; e dá outras 
proPidencias. 
O Congresso Nacional resolve : 
ARTIGO uNico. - O Poder Executivo, por intermedio de seus agentes 

dentro das verbas do orçamento que estiver eín vigor, mas sem despeza 
extraordinaria, intervirá immediatamente no Es-

R.edacção final tado do Rio de Janeiro, e sómente neUe, para o 
do projecto. efl'eito de ass~gurar, qu5'-nto lhe caiba, o cumpri-

mento das le1s, resoluçoes e actos emanados da 
assembléa legislativa legitimamente installada sob a presidencia do Depu-
tado diplomado Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, usando de todos os 
poderes ordinarios inherentes ao fim da intervenção, pelo tempo necessario 
ao preenchimento deste e independente do novo pronunciamento do Con-
gresso Nacional, ou do pronunciamento de outro poder; revogadas as dispo-
sições em contrario. 

Sala das Commissões, 29 de Julho de Ign. -Frederico Borges, Presi-
dente. - Porto Sobrinho, Lamenha Lins. - Felisbello Freire. - Teixeira 
de Sá.- Domingos Guimarães.- Adolpho Gordo. 

Na Sessão de 2 de Agosto é encerrada a terceira discussão, depois 
de falar o Sr. Paulino de Souza Junior. 
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SESSÃO DE 3 DE AGOSTO 

O Sr . Soares dos Santos. (MMimento de attenção).- Começo, Sr. Pre-
sidente, por agradecer ao illustre collega, representante de Matto Grosso, cujo 

nome peço licencia para declinar, o Sr. Generoso 
Expediente. Ponce, a delicadeza, que acaba de ter para com-

migo, interrompendo a sua oração, afim de que eu 
pudesse, neste momento, dar uma explicação á Camara. 

Tão momentoso é o assumpto que me traz á tribuna, Sr. Presidente, de 
tal relevancia é elle, que me julguei no dever de solicitar desse illustre repre-
sentante da Nação o obsequio a que ora alludo, para que na hora do expe-
diente pudesse eu vir dar uma explicação á Camara, ao meu Estado e ao 
meu Paiz, sobre a attitude que tenho assumido na relevante questão, que se 
debate n'este momento, da intervenção no Estado do Rio de Janeiro. 

Bem se vê, pela posição em 4ue me acho collocado no seio da bancada 
rio -grandense, que esta questão, para nós~ não tem caracter partidario, que 
ella se debate no terreno altíssimo das idéas . 

O SR. JosÉ CARLOS. - Apoiado. 
O SR. SoARES nos SANTOS. -E' por isso, Sr. Presidente, e só por isso 

é que eu, desprendendo-me da solidariedade em que me tenho mantido e que 
pretendo manter ainda com os meus collegas de representação, venho dizer 
á Camara, com a franqueza com que costumo externar as minhas idéas, o 
meu. modo de vêr sobre tão importante assumpto. Senhores, quando não 
bastasse o meu passado n'esta casa, quando não influísse a minha attitude 
e o programma de um partido que eu tenho o dever de zelar, bastaria a 
seguinte circumstancia nobilissima para mim, para justificar este meu voto : 
é que nós, no terreno das idéas, temos no seio de ·nossa bancada, sem 
quebra da disciplina partidaria o direito de nos externarmos sobre os 
assumptos que se prendem ao programma político de nosso partido. 

São as seguintes as razões justificativas do meu voto : 
Votei contra o substitutivo, apresentado em segunda discussão, ao 

projecto que reconhece a legitimidade da assembléa do Estado do Rio presi-
dida pelo Sr. Alves Costa; votarei ainda em terceira discussão contra o 
mesmo projecto. Mas, para que não sejam adduzidos argumentos contrarias 
ao ponto de vista doutrinaria a que se acolhe a minha conducta, venho á 
tribuna, Sr. Presidente, para dar a razão deste meu voto, agora _que a ques-
tão do Estado do Rio tomou um novo aspecto, com a intervenção do mais 
alto Tribunal da Republica, que reconheceu direitos políticos em um dado 
numero de cidadãos fluminenses e lhes g·arantiu o exercício desse direito, na 
ordem concedida para que se reunissem em um determinado edificio e 
pudessem deliberar como assembléa constituída. 

Apezai deste incidente que é mais um exemplo da illimitada compe-
tencia attribuida, por alguns, ao Poder Judiciario, e que eu definirei como 
um abuso de poder, continuo a pensar que ao Poder Legislativo falta igual-
mente competencia para reconhecer a legitimidade dos poderes políticos 
estadoaes. Não ha no estatuto fundamental da Republica nenhum texto que 
possa servir de base a essa doutrina nova ,. ein virtude da qual se procura 
investir o Poder Leg·islativo Federal da funcção exhorbitante de apurar elei-
ções, realisadas de accôrdo com as leis estadoaes, sob o falso fundamento 
de regularisar os mechanismos das respectivas administrações. 

Em todo o capitulo IV de nossa Magna Carta, relativo ás attribuições 
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do Congresso Nacional, isto é, nos dispositivos ajustados aos artigos 34' 
e 35, que limita~ a acção do Poder: Legislativo Federal, não ha . com effeito 
uma só referenc1a qu,e se prenda a hypothese creada pelo proJecto, o que 
mostra como este represent~, em these, úma restricção imposta á autonomia 
dos Estados federativos. 

Nem pode servir para justificar a pretendida competencia do Congresso 
para .legislar, -!_10 caso vertel1te, o. ar~'ume.:r:to invocad~ da necessidade ~e 
uma tntervençao federal para garantir a forma republicana numa determ1~ 
náda ch'cumscripção . da Republioa. . 

O direito subsidiaria; haurido nos exemplos de varias paizes,. com os 
quaes se pretende tambem mostrar á necessidade dessa lei, segundo a qual 
o Congresso deveria re~olver sob1'e a legitimidade de ásseinblêas ou di' 
governos estadoaes, perde o seü valor como argumento na questão interven-
cionista, desde que se considere que as Constituições citadas . dos Estados 
Unidos e da Republica Argentina reconhecem a competencia do legislativo 
pll.ra terminar os conflictos de jurisdieção estadoal. No direito Argentino a 
autoridade deste poder vae mais longe, porque pode autorizar o Presidente 
da Republica a intervh' nas províncias, por intermedio de interventores , 
nomeados com os poderes sufficientes para reconstruir ás ássembléas regjo-
naes . · . 

A legislação brazileira, como se vê, é mais precaria, pela resistencia que 
tem oil'erecido os nossos legisladores para fazer regulamentado o artigo 6. 0 

da Constituição Federal. · 
Não ditei que este seja agora o intuito do projectó em questão; mas é 

preciso convir qile; uma vez estabelecida por lei federal a legitimidade de 
uma assen1bléa estadoal, fica implicitamente reconhecido o direito do Con-
gresso intervir nos Estados, segundo o criterio das maiorias governa-
nientaes . . 

Nó entanto; a nossa Constituição é clara; não póde dar lugar a essa 
inte~pretação; que se affasta completamente do I'egimem presidencial. 

O artigo 6. 0 da Carta de 24 ele Fevereh'o declara textualmente não poder 
intervir o 9'overno Federal em ne&·ocio~ peculiares . aos Estados; salvo J?-OS 
casos i'esti'lCtos, que estão comprenendidos nos nuineros 1 a 4 do refendo 
artigo. . . . 

Mas esta attribuiçflo; ficando aâ.stricta; como diZ a lei; ao Governo Fede-
I'al, não póde deixar de competir ao Executivo, porque este é o tmiéo poder 
com responsabilidade definida na Constituiçflo da Republica e que podei· a 
ser considerado criminoso pelos abusos que praticar; attentatorios ao livre 
exercício dos poderes políticos ou contrarias ás regras estatuídas na mesmã 
ConstitUição. 

Estabelecida assim a proposição de que ao Executivo compete hítervir 
para satisfazer o preceito constitucional, a questão resume-se em saber _como 
poderá o Governo agir em um determinado Estado para garantir a fórmâ 
republicana federativa, nos termos elo artigo 6.0 , n. 2 ; da Constituição Fede~ 
ral. Essa iritervelição presume a violação da fórma republicaná federativa ; 
hypothese que só se verifica, a meu vêr, com a tentativa de desmembra-
mento de um Estado ou com a implantação do reghnen monarchico em 
qualquer um dos departamentos da federaçflo. 

Fóra d'ahi todos os esforços alliciados com o fim de modificar umã 
deterinh1ada situaçflo política regional pelo emprego do poder interventor, 
vãó esbarrar deante do ar tigo 63 da Constituição da Republica, que per~ 
mi.tte aos Estados, terem as suas organisações políticas, regidas por leis 
ptoprias e especiaes, respeitados os princípios constitücionaes da União. 

_ Per~unta-se, ~ntretanto,. si c~m a du?-lidade ele C(;mgresso em üm E~tad~ 
nao esta caractensada a vwlaçao da forma republicana e, em .tal c~s0, s1 
nãô fica evidenciada a conveniencia da intervenção do Governo Federal para 
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o fim de decretar a legitimidade de uma das assembléas protestantes e resta-
belecer em sua plenitude a harmonia dos poderes constitwdos na mesma 
circumscripção da Republica. . . 

Respondo que a ol'ise poderia ·ser terminada s~m o prejuizo da fórmu. 
republicana, evitando-se os perigos muito maiores de uma intervenção iudé~ 
bita, pelo emprego unicamente dos elementos de que dispuzesse a propria 
organização estadoal. . 

A verdade é que taes exemplos de desrespeito ás leis estadoaes só se 
apresentam com o intuito de provocar á medida de iuterve1wão; de sorte 
que esta, longe de ser um remedio para cortar o mal, é antes uma provi-
dencia que o vae despertar, armando os conflictos ciuê quasi Sêrilpi'e dege-
neram na deturpação do regimen republicano. · 

Além dos argumentos de ordem constitucional qtte justificam o metl 
voto contrado, o proj ecto não tem inais razão de ser, desde que autorisa a 
intervenção federal em um Estado no qual a ordem publica está perfeita~ 
mente assegurada pelo funccionamento reg·ular de todos os orgãos do res-' 
pectivo apparelho governativo. 

Estudar. pox: outro lado, a organisação de qualquer um destes podei'es 
para conclttir que elle é legitimo em face da leg·islação estadoal, permit-
tindo, pm' tal forma, o seu funccionamento com a garantia da força federal 
- é · lev'ar muito longe as attdbuições que os chamados org·ãos da sobe-
ra.nia nacional possam ter, elil vista do que dispõe o artigo 63 da Gonsti~ 
tuição da República. 

No caso do Rio de Janeii·o nem mesmo essa condição de garantia torn[\.-
se precisa para regula.r o exercicio de sna administração, porque ali sê 
encontra um governo constituído, setn que fosse incomodado até hoje na. sua 
aUtoridade por elementos adversos, que se julguem investidos dos mesmos 
direitos politicos. 

E', pois, Uma sltuação de facto que ali se constata, sem que á Uiiiãd 
compita investigar a cH·igem desses poderes, pois que admittir o exame 
sobre a legitimidade de qualquer um clelles seria consentir na hypothese 
contraria - do Congresso Nacional estabelecer regras para destituir um 
governo estadoal cúja posse não fôra disputada, intervindo deste moc!.o para 
perturbar a viela da federação com oflensa elos direitos inherentes á sobe-
rania estacloal. 

No caso que nos preoccupa, felizmente, o projecto reconhece a legitimi:.. 
clade da assembléa unica, que funcciona actualmente no Estado do Rio; e 
digo- felizmente- porque não tenho duvida em acceitar como verdadeira 
a affirmativa de que essa é uma assembléa normal. Ella funcciona regular-
mente, decreta leis que são cumpridas sem protestos, coopera com os 
demais poderes, tein a sua acção limitada dentro ela esphera da Consti-
·tuição estadoal. · 

Supponhamos, entretanto, que o Congresso Nacional, variando a sua 
conducta pa1:tidaria, estabelecesse como conclusão deste parecer que a 
asserubléa que funcciona no Estado do Rio não é legitima e sim uma outr;L, 
organisada com os elementos já dispersos, e que, dispertados por essa nova 
alliança, fariam periclitar a ordem constitucional n 'aquelle Estado. 

Tal é a hypothese admittida com a concessão de habeas-corpus aos 
membros de uma assem.bléa fluminense, que não é aquella a que se refere o 
projecto. . 

Por mais que se procure diminuir o alcance dessa medida perturbado,ra; 
não se pode negar que ella tem um caracter faccioso, desde que permitte 
.um ajuntamento de homens para funccionar em assembléa e dá como aceita. 
a perda dos direitos politicos de que elles se diziam jhvestidos ,_ quando 
requereram em seu favor a intervenção indébita do Supremo tribunal 
Federal. 

, . 
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O habeas-corpus é, com effeito, uma providencia garantidora da liber-
dade individual, mas que não cria direitos no-vos, nem pode attingir ao 
ponto de prejudicar os direitos de terceiros. -

Esta circumstancia é tão valiosa e apresenta, de facto, uma tão decisiva 
influencia nos julgamentos, que muitas vezes vemos denegadas as conces-
s-ões de habeas-corpus deante de informações prestadas pelas autoridades 
administrativas, com o fim de auxiliar a justiça na pesquisa dos elementos 
que aeterminaram a r ejeição dos pP.didos. 

Quer isto dizer que taes decisões são baseadas nos direitos que assistem 
aos peticionarias, sem o que não haveria justiça e sim o arbítrio para decidir 
sobre a liberdade de locomoção. 

Evidentemente o individuo que pretendesse essa vantaO'em para pene-
trar numa casa, independente da vontade do respectivo dono, attentaria 
contra o direito deste, e o tribunal que esse habeas-corpus concedesse vio-
laria ipso facto uma das garantias de nossa Constituição Federal. 

Assim o reconhecimento prévio dos direitos dos impetrantes é a base 
sobre que se assenta a concessão do habeas-corpus. 

Concedendo esse recurso aos cidadãos do Estado do Rio que o reque-
reram, o Supremo Tribunal Federal decidiu, não favorecendo a indivíduos 
quaesquer, mas porque julgou que os peticionarias es tavam investidos 
naturalmente de um direito político, na qualidade de deputados, como elles 
se apresentaram, investigou, portanto, a origem politica dos pretendentes, 
para concluir pelo reconhecimento de seu pretendido direito, com prejuízo 
de iguaes pretenções dos membros da outra assembléa, que estão em con-
tacto com o Presidente d'aquelle Estado. 

No habeas--corpus que estamos examinando houve ainda o desconheci-
m ento desta ultima autoridade, por parte do mais alto tribunal da Repu-
blica, porque, t endo o Presidente do lUo de Janeiro declarado, na informação 
prestada ao mesmo tribunal, que o edificio escolhido para a reunião dos 
requerentes estava sendo occupado por uma repartição estadoal, o Tribunal 
esqueceu esta circumstancia e concedeu a ordem para que os pretendentes 
se reunissem na dita secretaria, com offensa á autonomia dos serviços admi-
nistrativos, n'aquelle Estado da Federação. 

Essa decisão envolve portanto uma outra questão : - a da illegalidade 
do actual governo do Estado do Rio, cujo depositaria seria incompatível 
com a assembléa que se reunisse em virtude do habeas-corpus concedido a 
todos os seus membros, com poderes reconhecidos pelo proprio TribunaL 

A meu ver, essa conducta seguida pelo Supremo Tribunal Federal vale 
por um acto de intervenção no Estado do Rio, fóra das attribuições que ao 
Poder Judiciario foram conferidos p ela Constituição da Hepublica. 

Nem por outra forma se just!fica o interesse com que foi recebida a con-
cessão do habeas-corpus, por parte d 'aquelles que aguardam vantagens polí-
ticas com o funccionamento da nova assembléa, constituída por elementos 
de opposição ao Governo do Estado. 

D'este modo, o Supremo Tribunal Federal concorreu para fazer a dua-
lidade de assembléas no Estado do Hio, infL1indo para que ali se estabele-
_cesse, concomitantemente, a dualidade de governos, donde resultaria uma 
situação de anarchia e de perigo para a ordem publica, si os governos esta-
bel~c~dos _ n'aquelle Estado se dispusessem a defender as respectivas 
pOSlÇOes. 

E com que direito a justiça federal iria resolver sobre a legitimidade de 
qualquer desses poderes, negando ao presidente do Estado do Rio uma 
a~toridade que já fôra implicitamente reconhecida pelo Governo da Hepu-
blica, conrorme consta da mensagem apresentada ao Congresso Nacional na 
presente legislatura? I-Ia uma tendencia pronunciada, no momento, para 
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fazer do Poder Judiciario a cupula dos taes poderes, nos quaes se enfeixa a 
soberania Nacional. 

Exageros de escola, que já estão produzindo os seus fructos desassi-
zados, com as soluções forçadas dos problemas politicos, contra os pro-
cessos naturaes, indicados pelo interesse da Federação . Neste andar, si o 
Supremo Tribunal Federal tiver de resolver, no futuro, todas as questões 
relativas ás politicas dos Estados, sentenc:i,ando originariamente, por meio 
de habeas-corpus, sobre a investidura dos governos estadoaes, com a com-
prehensão geralmente acceita de serem as suas decisões obedecidas, sem 
interposição de recursos para nenhum outro dos poderes represen tativos 
da soberania nacional, teremos estabelecido a dictatm·a judiciaria, isenta 
de responsabilidades definidas para os seus erros e os seus abusos, com uma 
elasticidade tal que hem possa decretat· a fallencia da Republica. 

Mas não foi isto que a Constituição Federal quiz, entregando á sere-
nidade do Supremo Tribunal Federal o direito de julgar o Presidente da 
Republica nos crimes communs e negando-lhe essa competencia nos crimes 
de r esponsabilidade, o que quer dizer que existe uma limitação, no nosso 
direito constituído , á esphera do Poder Judiciario para resolver os proble 
mas de natureza politica. -

Em conclusão : voto contra o projecto, por entender que elle representa 
uma violação do artigo 6. 0 da Constituição da Republica; não desejo, entre-
tanto, que essa minha attitucle possa ser considerada favoravel á intervenção 
do Supremo Tribunal Federal no Estado do Rio e que eu considero como 
um attentado maior contra os princípios basicos da mesma Constituição. 

(Muito bem; muito bem. G_ orador é muito cumprimentado.) 
E' annunciada a votação do projecto n. 0 19 A, de 1910, do Senado, com 

o substitutivo da Camara adaptado em segunda discussão e constante o 
avulso n. 0 95, de 19n, autorisando o Presidente 
da Hepublica a intervir immediatamente no Estado 

do Rio ele Janeiro e dando outras providencias (Terceira discussão). 
Ordem do dia. 

O Sr. Paula Ramos (Pela ordem) (r). - Sr. Presidente, a Consti-
tuição ela Republica no artigo 39 estabelece que os projectos de uma Ca-
mara, emendados na outra, voltam á primeira. 

Isto quer dizer que a segunda Camara não tem direito de substituir um 
projecto de outra Camara : t em o direito, sim, de approval-o sem modifi-
cação, de rejeital-o ou de emendai-o, de conformidade com o dispositivo 
constitucional. 

O regimento de 1904 estabeleceu no artigo 2d que os substitutivos 
apresentados na Camara a projectos do Senado são considerados como 
emendas. 

Ora, Sr. Presidente, nós vamos nos pronunciar sobre um projecto do 
Senado, ao qual foi apresentado na Camara um substitutivo. . 

V. Ex. de accôrdo com o artigo 2I3 do regimento, considerou este suhsti-
titutivo uma emenda. A respeito da votação dos projectos, Sr. Presidente, 
o que está estabelecido no regimento,- e V. Ex. e a Camru·a sabem-n'o 
melhor do que eu - é o seg·uinte : 

" Na segunda discussão de qualquer projecto, apresentadas emendas, 
uma vez encerrada a discussão do proj ecto e das emendas, p õe-se em 
votação primeiramente o projecto e depois as emendas. 

Foi o que V. Ex. annunciou á Camara, na sessão de 28, conforme consta 
do Diario do Congresso de 29 do corrente : · 

V. Ex. annunciou o seguinte : 

(r) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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c• E' annunciada a votaçií.o do projecto 11. o 19 A, do Senado. ". 
O Sr. Presidente. - Vou submetter á votação o requerimento dos 

Srs. Honorio Gurgel, Irineu Machado e outros. " 
V. Ex., de facto, submetteri á votação todos os requerimentos, que 

foram rejeitados . _ 
Depois V. Ex. annunciou á Casa, conforme constá do Dim'io do Con-

gresso, á pagina 688, o seg·uihte : 
" Estando finda a votação dos requerimentos, passa-se á votação do 

p~oj ecto, que é concebido . em tiJ?l só artigo,, ao . qual fo;am oll'erecidas 
diversas emendas, de perfeito accordo com o dispositivo regimental. · 

Na segunda discussão, segundo o artigo 67, do Regimento, vota..,se o 
projecto, salvas as emendas. " 

Foi o que V. Ex. annuncioli á Camara queai votar o projecto; salvas as 
emendas. 

Declarou ainda mais que, dentre essas emendas; tinham preferencia as 
substitutivas e, dentre estas, a mais ampla. (Não está no Regimento esta 
Ultima parte, mas está a outra.) V. Ex. submetteu a votação a emenda mais 
ampla. A Camara approvou-a e V. Ex. declarou que todas as outras. estavam 
prejudicadas, salvo as de numeros taes e taes. 

Em segUida V. Ex. submetteu á votação essas emendas e, uma vez 
rejeitadas, declarou ' 

" Postas a votos, são' successivamente rejeitadas todas as emendas. 
" O projecto vaé á Commissão, afim de ser redigido para a terceira 

discussão. '' 
Não foi, portanto, submettido á votação o projecto do Senado. 

V. Ex. annunciou que ia votar-se o projecto, mas não o submetteu a votação . 
Para a terceira diScussão, o que appareceu hontem ? A emenda substi-

tutiva. E permitta a Oamara que eu não chame substitutivo porque o 
Regimento determina que os substitutivos. apresentados aos projectos da 
Catnara São considerados como emendas e como taes votatlos . 

Appareceu hontem, figurando no avulso distribuído, a emenda appro· 
vada etn segunda discussão; e sómente a emenda, mas redig·ida em forma 
de projecto . Artigo unico e revogadas as disposições em contrario . .. 

Reclamei da Mesa uma providencia qualquer que viesse Sanar aquillo 
que eu chamava um atteutado á Constituição, no artigo 3g, e ao Regimento 
no artigo n3. 

A Mesa declarou que, de accôtdo com as praxes, esta,va tudo muito 
direito, que o que estava em discussão era o projecto do Senado; com a 
emenda approvada em discussão. 

Hoje vejo que se vae votar o projecto do Senado, projecto que não foi 
approvado em segunda discussão, com emenda approvada em terceira 
discussão. 

Eu desejaria que V. Ex . me désse uma explicação, afim de que eu 
pudesse orientar o meu voto . _ . 

O nosso Regimento determina que, soffrendo o projecto emendas .em 
terceira discusssão, essas emendas só pódem desapparecer em terceira, 
mediante emendas suppressivas. . . 

Hontem encerrou-se a discussão e nenhuma emenda suppressiva foi 
apresentada á emenda approvada em terceira discussão. . 

Esta emenda, annexa ao projecto do Senado, está julgada pela -Camara. 
Não ha, pois, nenhuma emenda suppressiva. . 
O que vamos votar é o projecto do Senado em terceira discussão, 
Eu desejava saber de V. Ex. si realmente é isto que se vae fazer . 

O Sr. Presidente.- O Sr. Deputado Paula Ramos quer saber como 
vae proceder a Mesa no tocante á votação do pro.jécto n,o xg, A, do Senado. 



-331-

Preliminarmente, direi a V. Ex. que a Meza vae proceder do mesmo 
modo como se tem procedido em casos identicos e sob a vigencia do mesmo 
Regimento . (A mesa irá proceder hoje, como proceçleu na sessão de 10 de 
Agosto de 1910, quando se tratava da votação do projeoto .n. 0 236, A, 
de Igo6, vai proceder, como procedeu na sessão de 16 ele Dezembro de igo8, 
em relação á votação do projecto n. 0 35o A, do Senado, com o substitutivo 
apresentado pela Commissão ele Marihha e Guerra, e vai proceder ainda, 
como procedeu na sessão de 3o de Outubro de 1909, quando submettido á 
votação o projecto n.o 20 A, ele 1909, elo Senado, em segunda discussão, com 
substitutivo da Commissão ele Finanças. . 

Em todos estes casos, a Mesa, apresentado um substitutivo a um pro-
jecto do Senado, submetteu á votação o substitutivo e approvo.do este, deu 
a materia para ordem do dia seguinte, não submettendo á votaÇão o 
projecto. 

Dir-se-ha que taes praxes não são taes, mas corruptelas por contrarias 
á disposição ela lei. 

O SR. PAULINO DE SouzA. -Verdadeiras corruptelas. 
O SR. PRESIDENTE. -Elias não são curreptelas (apoiados), porque estão 

de accôrclo com a clisposição expressiva do Reg·imento e - mais ainda ~ 
de accôrclo com o texto positivo da Constituição . (Apoiados, muibo bem.) 

. Como bem disse o nobre Deputado, o Sr. Paula Ramos, no trabalho dé 
collaboração para a confecção das leis, as duas Camaras, .os dois ramos em 
que se divide o Congresso Nacional, não podem ser coagidos na sua liber-
dade de acção. 

Entretanto, deante do projectó da Camara iniéiádora, á Camarà. i'eVisora 
só póde ter uma de tres attitudes : a Camara revisora ou acceità ó -Pi'ojeéto 
em sua essencia, detalhes e forma, ou acceitando o projecto_, diverge entre-
tanto da Camara iniciadora em relat;ão á sua forma ou detalhes, ou emfim, 
pensa que o projecto, nem em sua essencia; nem na foi'Ina, nem eni nenhum 
dos seus detalhes, é acceitavel. 

A Camara, nestes casos; ou approva o projecto, ou modifica o projecto, 
ou rejeita o projecto. 

Entrou-se em duvida ~ a Camara sabe - se era licito a uma das 
Camaras substituir por completo o projecto de outra Camar~; se a Camara 
revisora podia, em vez de modificar, por emendas, por detalhes, substituir 

-por completo, de modo absoluto, a materia que tivesse sido objecto ela 
deliberação ela Camara iniciadora. 

A Camara sabe que este assumpto foi objecto ele conti·oversias e hesi- · 
tações no seio da propria Assembléa Constituinte, a Camara sabe que ainda 
depois, em sessão ordinaria, foi a materia objecto de discussão, na qual 
opinaram os mais notaveis constitucionalistas de nosso paiz, e cheg·ando a 
entender um delles, o Sr. João Barbalho, que a solução para o caso ei'a 
vedar a cada uma elas Camaras apresentar substitutivos a projectos 
iniciados na outra, uma vez que a Constituição não prohihia .a apresentação 
ele substitutivo, e não fez, como relata João Barhalho, como a Constituição 
da Pensylvania, prohil>indo a apresentação de uma medida de substituição 
completa de um projecto apresentado pela Camara iniciadora. 

O nosso Regimento parece ter resolvido do modo o mais con,veniente e 
sahio a questão, porquanto tendo naturalmente em vista a consideração de 
que sua palavra não teria a virtude de impedir· que um Deputado_ à.ptesen-
tasse uma medida denominada por elle emenda, mas que na realidade fosse 
um substitutivo completo, attendendo a essa consideração, o autor da lei 
que rege os nossos trabalhos, estabeleceu que os substitutivos serão 
acceitos mesmo tratando-se do projecto de uma ou outra Camara; . 

Foi em virtude desta disposição que a Mesa, em relação a es~e projecto, 
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não recusou, mas aceitou antes, todos os substitutivos apresentados. A elle 
se referiu o nobre Deputado Sr. Antunes Maciel, quando se iniciou a votação 
do assumpto, dizendo que era então preciso requerer prefereneia para que 
um delles fosse votado em primeiro lug·ar. 

Nestas condiÇões, o substitutivo apresentado e recebido pela Mesa não 
constitiu infracção do Regimento, nem da Constituição, uma vez que se 
procedeu de accôrdo com o Regimento, isto é, submettendo o substitutivo 
á votação, se faça como o Regimento textualmente estabelece, isto é, se 
considere o substitutivo como uma serie de emendas, e se yote separada-
mente por artigos, 

Foi assim que se procedeu por occasião da votação do substitutivo na 
segunda discussão do proj ecto. 

Dir-se-ha : votou-se entretanto o substitutivo em vez de se votar em 
primeiro logar o projecto. 

Mas o artigo 212 do Regimento estabelece que na segunda como na 
terceira discussão de qualquer projecto, os substitutivos apresentados terão 
preferencia na votação. 

Ora hem, votada a preferencia para o substitutivo entende-se que, por 
esse processo, a Camara acceitou a medida do Senado, mas com a modifi-
cação constante do subs titutivo que na votação é desdobrado em emendas . 

Cumpre-me dizer, por consequencia, que a Mesa acceitou a praxe a que 
já alludi constante de casos uniformes que acabo de citar á Camara, o que 
quer dizer que não preponderou no seu espírito nenhuma icléa ele momento, 
nenhuma suggestão elo caso concreto. (Apoiado, muito bem.) 

-o SR. RIBEIRO JuNQUEIRA. -V. Ex. está acima de qualquer suspeita. 
(Apoiados geraes.) 

O SR. PRESIDENTE. - Peço desculpas á Cam.ara e principalmente ao 
· illustre Dr. Paula Ramos, autoridade tão competente pela importancia do 
assumpto, faço-o em homenagem devida á Camara, faço-o como homenagem 
devida ao nobre Deputado Paula Ramos. (Apo iados.) Penso que tive a honra 
de presidir a Camara em um dos períodos de mais agitação de que possa 
dar a historia parlamentar deste paiz. 

O SR. JosÉ BoNIFACIO. - V. Ex. procedeu sempre com a maior 
correcção. (Apoiados geraes.) 

O SR. PAULA RAMOs. - Disto dou testemunho. 
O SR. PRESIDENTE. - Tenho a convicção de que tambem em nenhum 

outro período da historia parlamentar deste paiz teve tanta. garantia a liber-
dade ela tribuna. (Apoiados .) 

Não faço esta at'firmação sinão para ainda uma vez, em homenagem á 
Camara, mostrar que estou decidido de accôrdo com a minha convicção : 
ella pôde ser errada, mas não obedece a outra suggestão sinão o desejo de 
acertar. 

Assim, pois, o procedimento da Mesa, de accôrdo com estas conside-
rações, de accôrdo com o que está consignado na praxe uniforme, será este 
como foi por occasião da terceira votação : submetter á votação, em 
primeiro logar, o substitutivo . 

Emqu anto a Camara não se pr::munciar positivamente contra o projecto 
do Senado, ei:Uquanto a Camara, em votação, não rejeital-o, elle subsiste 
(.Apoiados numerosos), porque, além das opiniões que eu tenho citado, basta 
ler o texto expresso do § I. 0 do artigo 3g da Constituição, que diz que o 
projecto iniciado em uma Camara, si na outra fôr modificado, volverá com 
a s modificações á Camara iniciadora. Volverá o que? O" projecto. 

Si a Camara iniciadora rejeitar as emendas por uma simples maioria, 
voltará de novo á Camara revisora. 
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Si a Camara revisora concordar, em relação ás emendas, com a Camara 
iniciadora, isto é, si votar contra as suas proprias emendas, o projecto 
ficará de pé e irá á sancção. Si não concordar, si mantiver por dous terços 
as suas emendas, o projecto volverá á Camara ir.Jciadora e si a Camara 
iniciadora rejeitar as emendas por dous terços tarnbem, ·as emendas desappa-
reçerão, mas o projecto permanecerá, continuará de pé. 

Esta é a situação. Este é o procedimento que vae t er a Mesa. 

O Sr. Deputado Paula Jlamos. - Observa que o projecto não foi 
submettido á votação na segunda discussão. 

Eu já dei a razão por que o projecto não foi submettido á votação na 
segunda discussão : porque elle foi considerado implicitamente acceito pela 
Camara, uma vez q1.1e por ella tinha sido modificado . Mas, mesmo quando 
tal facto se désse, elle não seria de ordem a ferir a Constituição, porque 
não ha na Constituição disposição alguma que fixe o numero ele vezes que 
uma elas Camaras se haja ele pronunciar sobre um assumpto, para que elle 
se considere approvado. 

São estas, senhores, as explicações que eu devia dar e que dou. Da 
minha vrolixiclatle peço desculpas á Camara. Ella se explica pelo meu 
escrupulo, pelo meu desejo ele acertar, pelo meu desejo de demonstrar a 
isenção ele animo com que procuro proceder nesta cadeira, que me foi con-
fiada por toda a camara. (Muito bem, muito bem. Palmas prolongadas.) 

O Sr. Paula Ramos (pela ordem) (1). - Sr. Presidente, começo agra-
tlecendo a V. Ex. a generosidade elos conceitos e a justiça que fez aos meus 
intuitos. 

Dei testemunho por um aparte, em voz vibrante, de maneira que toda 
a Camara ouviu de que S(:)i fazer justiça aos sentimentos de V. Ex. 

Embora o escrutínio tenha sido secreto, V. Ex. sabe que eu concorri 
com o meu voto para que continuasse nessa cadeira, e o fiz, não como uma 
demonstração de sympathia pessoal, mas porque via em V. Ex. a garantia 
dos meus direitos ele membro da maioria. 

Agradeço a V. Ex. a longa explicação que deu, mas permitta-me que 
eu adduza algumas considerações. 

Começo recordando a V. Ex. que esse dispositivo do artigo 213 não 
·figura nos regimentos anteriores a 1904; que elle, póde-se dizer, teve ori&em 
no protesto levantado pelo nobre Deputado por Minas Geraes, o Sr. Roctol -
pho Paixão, quando a Camara approvando o projecto de reforma do 
montepio que havia sido formulado por uma commissão especial, o Senado 
em sua alta sabedoria entendeu que devia apresentar um projecto substi-
tutivo, impossibilitando a Camara de se manifestar emendando o projecto 
elo Senado e vendo-se na contingencia de, ou manter o projecto que tinha 
ido da Camara, ou approvar o substitutivo integral que tinha sido appro-
vado pelo Senado. Desde logo ficou estabelecido, em relação ao dispositivo 
do artigo n. o 3g da Constituição, que uma das Camaras não podia apresentar 
substitutivo completo a um projecto da outra Camara. 

Podia, sim, emendai-o, e como emenda tem de ser tomado qualquer 
substitutivo apresentado, de conformidade com o nosso Regimento e com a 
interpretação que V. Ex. sempre tem dado, invariavelmente, como ainda 
succedeu na sessão de 28 de Julho ultimo, considerando o que se votava, 
não ~orno. substituti_vo, na rie:orosa accepção da palavra, mas como emenda 
modificativa do proJecto do :;enado, porque sabe V. Ex., e sabe melhor do 

{I) Este discurso não foi revisto peio orador. 
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que eu, que, approvado um substitutivo a algúm projecto, este desapparece, 
e fica sómente aquelle. -

Si, em segunda discussão de um p1'ojecto de iniciativa·, da Camara, é 
proposto um substitutivo completo, e si este é acceito; na terceira discussão 
não apparece mais o projecto primitivo, o que fica ê o substitutivo . 

Tratando-se, porém, de um projecto do ~enado, não tem applicação o 
artigo regimental que V. Ex. citou, porque esse artigo, iL 0 212, diz respeito 
a projectos de iniciativa da Camara. 

No càso a que ha pouco me referi; I'epito, appresentado e approvado o 
projecto substitutivo, desapparece o projecto primitivo, para ser submettido 
a terceira discussão só mente o novo texto ; nem se comprehenderia -que a 
Camara tivesse de se manifestar ao mesmo tempo sobre dons projectos. 

Desde que, porém, o projecto veio ao Se11ado, e foi aqui apresentado 
substitutivo, sem forma de emenda e sim com todos os caractei'isticos de 
projecto, encontrando-se no seu teôr as expressões " artigo unico " e 
" revogam-se as disposições em contrario ", si a Mesa considerasse como 
substitutivo este·projecto approvado, desappareceria o outro projecto. 

Si não é um substitutivo, si é uma emenda simplesmente, o nosso regi-
mento determina que na discussão seja posto a votos, em prilileiro logar, o 
projecto, salvo as emendas, tendo entre estas preferencias as substitutivas. 
E foi assim que V. Ex. interpretou com muito acerto o texto reg·imental, na 
sessão de 28 do mez passado, quando declarou que : " estando finda a 
votação dos requerimentos, passava-se á votação do projecto, concebido em 
um EÓ artigo, ao qual foram offerecidas emendas ,;, e quaildo accrescentou, 
que : " entre as emendas, tinham pelo regimento preferencia as substitutivas, 
e, dentre estas, a mais ampla n . 

De que se trata, portanto? De emenda. Emenda a que ? Ao projecto que 
estava em segunda discussão ; mas, na segunda discussão, vota-se primeiro 
o projecto sobre as emendas. V. Ex. deu preferencia, de accôrdo com o 
Regimento, ás emendas substitutivas como simples, emendas. Approvadas 
estas, si o projecto fosse da Camara, a ella se incorporariam; Iilas como é 
do Senado, ficam simplesmente annexas, não fazem corpo com o projecto, 
não destroem o texto do projecto do Senado, vão a parte. 

Em terceira discussão, entra o projecto do Senado, com as emendas da 
Camara; o debito é aberto sobre aquelle e sobre estas. E foi isto que se 
não observou por occasião da terceira discussão. 

- Approvadas as emendas em segunda discussão, desde que em 3.• não 
ha outras emendas, suppressivas ou modificativas, a Camara não tem mais 
do que se pronunciar em terceira discussão sobre o proj ecto do Senado. 

Esta é a doutrina reg·imental, esta é a doutrina sustentada até hoje, de 
accôrdo com a Constituição. Si ha praxes difl'erentes, é certo tambem que 
nós temos praxes de toda ordem nos nossos Annaes . V. Ex. sabe até que, se 
quizesse invocar as praxes; poderia ter submettido a votos, de uma só 
vez, todas as emendas apresentadas. 

Portanto, Sr. Presidente, de accôrdo com o procedimento da Mesa na 
sessão de 23; de accõrdo com ás disposições claras e insophismaveis do 
nosso Regimento ; de accôrdo com o preceito constitucional contido no 
artigo 3g1 a Mesa tem gue sabJ?etter á approvação da Camara1 o proje~to 
do Senado salvando a 1rregulandade que se comiuetter em. segunda dis-
cussão dando•se este facto original de um projecto do Senado, que tem 
duas discussões na Camara, soffrer sómente uma approvação em 3.a dis-
cussão, não tendo sido submettido á votação em 2.• 

Não é o caso que V. Ex. citou do projecto de uma só discussão. Na 
hypothese, a Constituição determina, marca os tramites da discussãe do 
projecto. 

Portanto, o que V. Ex. tem de fazer1 de accôrdol repito, coin o Regi-
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mento e a Constituição, é subm~tter á approvação da Çamaia o proJecto do 
Senado, porque o substitutivo da Camara é uma emenda approvada em ter-
ceira discussão de que não houve emendas suppressivas em terceira dis-
cussão e as emendas approvadas em segunda discussão de qualquer projecto 
só desapparecem em terceira por meio de emendas modificativas ou suppres-
sivas. . . . 

Assim é que V. Ex. tem de proceder e espero que procederá, correcto 
como tem sido até hoje, cumpridor do Regimento e respeitador da Consti-
tuição. (Muito bem.) (1). 

O SR. ANTUNES MAciEL (2). (Pela ordem.)- Sr. Presidente, os dous illustres 
Deputados que, commigo, tomaram parte na discussão que hontem aqui se 
abriu sobre este projecto, ausente V. Ex. de sua cadeira, já se manifestaram 
sobre as declarações por V. Ex. feitas, a meu ver inteiramente inuteis, de 
que sempre nessa cadeira V. Ex. é guiado pelas proprias convicções e não 
determinado por circumstancias occasionaes ou por motivos partidarios. 

Os meus illustres _collegas já declararam que de sua parte nem inter-
venção, nem palavras houve que pudessem alitorisar a desconfiança mani-
festada por V. Ex. de que at.tribuissemos a intuitos partidarios a direcção 
que tem dado ao andamento desse projecto de intervenção do Estado do 
Rio de Janeiro. · 

Resta por minha voz pronunciar-me para declarar com toda franqueza, 
com toda sinceridade, que não vi razão alguma para que V. Ex. trouxesse, 
em seus doutíssimos esclarecimentos sobre o andamento dado aos trabalhos 
desta Casa, essa manifestação· justa de que repousa exclusivamente na sua 
consciencia qualquer decisão aqui proferida. Achei que não devia fazel-o 
porque assim ha uma suspeita que ·nenhum de nós merece e nem siquer 
podia pela menor palavra ser manifestada nesta Casa. 

Posso falar com esta liberdade a V. Ex., não só porque tenho dado 
aqui publicos testemunhos de. acatamento e respeito ás suas deliberações, 
como porque desde longos annos, antes de ter a honra de tomar parte nesta 
Casa, já eu gosava da amizade e da confiança de V. Ex., á qual sempre 
correspondi com o mais alto respeito e profunda estima. Portanto, não diz 
respeito tambem a mim a suspeita que acaso pudesse melindrar a cons-
ciencia jurídica de V. _Ex. para lançar á discussão e dar o andamento que 
agora quer dar ao proJecto em debate. 

Isto dito, Sr. Presidente, ha de pennittircme V. Ex. que eu junte o meu 
protesto com relação á decisão por V. Ex . tomada. Embora tenha ella 
origem nos mais nobres sentimentos de justiça e de sabedoria de V. Ex., 
comtudo não me parece acertada. 

Bem vê V. Ex. que não ha nestas palavras uma tal ou qual imputação 
errada, nem V .. Ex. com isso tem motivos para sentir-se maguado. 

V. Ex. sabe que o nosso Regimento é tão omisso, tão contraditorio, tão 
mal confeccionado que deixa necessariamente, ao arbítrio da Mesa, dar a 
decisão que lhe cumpre sobre este ou aquelle assumpto. 

Permitta-me V. Ex. que diga: . . 
O nosso Regulamento não diz qual o procedimento da Mesa em relação 

á emenda do projecto do Sénado, approvada nesta Camara. 
Não ha um artigo do Regimento que nos di~·a que o projecto com as 

emendas approvadas seja restituído ao Senado. Elle trata de todos os casos 
constitucionaes; mas desses casos que acaba de apontar não trata. E V. 
Ex., parâ, proferir a sua decisão nesses éasos omissos, tetn de sé soccorrer 
dos dispositivos constitucionaes , dos quaes um diz que o p1'ojecto emendado 

(1) D-epois falou o Snr. Paulino de Souza cujo discurso íiãó foi pilbÍicado no 
Diario do Congresso. 

(2) Este disctirso não foi re-visto pelo orador. 
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na Camara revisora, o que neste particular prescreve a Constituição, é intei-
ramente mudo a esse respeito . 

Não duvido, Sr. Presidente, das affirmações de V. Ex. quanto ás praxes 
que lembrou, aqui estabelecidas por occasião da discussão e votação de , 
varios projectos, . . 

Não duvido dessas affirmações; não conheço, porém, os factos, não s'ei 
si elles teem analogia com os da actualidade. 

Parece até que V. Ex. na segunda parte do seu discurso citou praxes 
analogas e relativas á situação de emendas ao proje,cto do Senado em 
segundà discussão. 

Elles referem-se á primeira discussão e não á terceir-a. . 
Fosse porém como fosse, essa praxe, disse eu desde hontem, não pódé 

ser contraria ao texto expresso no Regimento. 
E' nos 14 ou I5 artigos do nosso Regimento em que se trata do anda-

mento que deve ter o projecto vindo do Senado, em revisão da Camara, 
nesses 14 ou I5 artigos, nãq ha uma só providencia para o caso actual. 

Nos outros, aos quaes estes formam como que uma excepção, nos outros 
sim, ha. Ha o regimento commum e portanto eu entendo que em todos os 
casos não exceptuados por esse artigo excepcional, deve prevalecer o regi-
mento commum á revisão a ser votada em terceira discussão, separada-
mente e os additivos ou os substitutivos, a titulo de emenda ao proJecto do 
Senado esse andamento não é regular. V. Ex. diz e appella para a Camara, 
que a substituição ou emen.da substitutiva deve ser de preferencia, entre-
tanto, em segunda ou terceira discussão, quando ellas são apresentadas 
em segunda discuss.ão ou quando sejam apresentadas em terceira discussão, 
mas esse não é o caso. 

Não ha substitutivo algum apresentado em terceira discussão do 
projecto. 

Muitas outras razões eu poderia dar á decisão de V. Ex., porém, esta 
está tomada e eu a acato , acreditando que a Camara dos Deputados, votando 
o projecto actual; . votando agora contra o que havia acceito em terceira dis-
cussão, e votando, ao mesmo tempo,· o projecto, vota contra a opinião mani-
festada, não só por nós, mas mesmo pela sua nobre Commissão de Justiça. 
V. Ex. sabe e posso iallar, porque os jornaes publicaram a acta dessa 
sessão, tão convencida estava a generalidade da Camara de que o projecto 
do Senado não podia mais perdurar, que a Commissão de Justiça, por seis 
de seus dignos membros, assignou uma emenda, que não foi aqui presente, 
por vir tardivamente, mandando restabelecer o projecto primitivo. 

Não e, portanto, opinião unicamente dos membros da minoria, é opinião 
mauiiestada pelo orgão político, e legitimo, da maioria desta- Casa, na 
Conimissão de Justiça. 

Elles tambem acreditaram que só uma emenda especial, restabelecendo 
a disposição contida no projecto do Senado, podia fazer deste projecto uma 
lei adoptada pela Camara. 

V. Ex. entende o contrario. A Camara provavelmente dará razão á 
decisão de V. Ex. e eu ficarei , apenas, lamentando ter de V. Ex. discor-
dado e ainda mais uma vez assisto á abdicação desta instituição. (Muito 
bem, muito bem.) 

O Sr. Presidente. - Vae-se proceder á votação do substitutivo do 
projecton. 0 19, A. 

O Sn.. PAULINO DE SouzA. (Pela ordem.) - Requer votação .nominal. 
Posto a votos o requerimento da votação nominal é rejeitado. 

O Sn.. PAULINO DE SouzA. (Pela ordem.) - Pedi a palavra apenas para 
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assignalar o facto de ter sido recusada a votação nominal em assumpto 
desta oPdem. 

O Sr. Presidente. - Vou submetter a votos o seguinte substitutivo 
da Camara ao projecto n. 0 rg, A, de rgro, do Senado, approvado em se-
gunda discussão. 

O Congresso N acionai resolve : 
Artigo unico. - O Poder Executivo, por intermedio de seus agentes 

dentro das verbas do orçamento que estiver em vigor, mas sem despeza 
extraordinaria, intervirá immediatamente no Estado do Rio de Janeiro, e 
sómente nelle, para o efl"eito de assegurar, quanto lhe caiba, o cumprimento 
das leis, resoluções e actos emanados da assembléa legislativa legitimamente 

installada sob a presidencia do Deputado diplomado 
Approvação do Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, usando de todos 

os poderes ordinarios inherentes ao fim da inter-
projecto. venção, pelo tempo necessario ao preenclúmento 

deste e independente de novo pronunciamento do 
Congresso Nacional, ou do pronunciamento de outro poder; revogadas as 
disposições em contrario.\ 

Em seguida, é posto a votos e rejeitado o referido substitutivo. 
O SR. PRESIDENTE. - Vou agora submetter a votos o projecto n. 0 rg, A, 

de rgro, do Senado. 
Em seguida, é posto a votos e approvado em terceira discussão o 

seguinte projecto. 

O CoNGREsso NAciONAL RESOLVE : 

Artigo unico. - E' reconhecida legitima a Assemhléa Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, cujas sessões preparatorias foram presididas pelo 
Dr. Joaquim Mariano Alves Costa, de accôrdo com as disposições do res-
pectivo regimento, ficando o Poder Executivo autorisado a intervir, nos 
termos do artigo 6. 0 , n. 0 2, da Constituição Federal, dada a permanencia da 
dualidade de Assemhléas Leg-islativas perturbadora da fórma republicana 
no ·mesmo Estado ; revogadas as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ser remettido á sancção. 

FIM do 5. 0 e ultimo volume. 

VOL. Y 2'.! 
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