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SEf'1.AOO 

SESSÃO DE 8 DE MA'10 (1895) 

Considerando que a Constituição de 24 de Fevereiro de 1891, or-
ganisando o Governo .da Nação Brazileira sob a fórma republicana 
federativa, erigiu em Esta:dos autonomos as antigas províncias (arts. 1 
e 63); 

Considerando que essa autonomia deixará de ser real e effectiva, 
si nos Est.a-dos existir autoridade, a elles estranha que pela ameaça ou 
emprego da força material poa:sa oppÔ'r <lifficuldades e estorvos á 
acção Legal da·s autoridades locaes e ao livre funccionamento ela Consti-
tuição e Governo estadual; 

Considerando que, infelizmente, a experienci·a e imparcial obser-
vação dos acontecimentos, que em varios Estados se tem verificado, 
mostram não se r hypothese difficil ·de realisar-sei, nem simples pl'e-
occupação infunda.da, mas facto irrecusavel e de fataes conrnquencias, 
a influencia e intervenção nos Estados ·de elemento official estranho 
e incompatível com a autonomia garantida pela Constit.uição Federal; 

Considerando que essa intervenção indebita desnatura e deprava a 
fórma federativa estabelecida pela Constituição, pouco faltando para 
reduzir os. Estados á anterior condição de províncias e deste feitio con-
vertendo em decepção e burla a antiga aspiração de aut1onomia local; 

Considerando que a missão que o art. 14 d.a Constituição Federal 
attribue ás forças naci-0naes de 'be1Ta e ma.r no intuito, - de manter 
as leis - não confere a seus Commandantes o emprego dess·as forças 
a seu arbítrio nem po1· instrucções do Governo, cont1.,a, as autoTidades 
locaes, ainda mesmo para manter a ordem publica (salvo, neste caso, 
prévia i-equisição do GoYerno do Estado, art. 6°, § 3°); 

Considerando que a presiença de consider-avel força armada federal 
nus Estados, da:da desintelligencia ·de seus Commandantes com o Chefe 
elo Governo estadual, pódc em ceTtas circumstancias vir a trazer serio 
perigo para a ordem publica e o s.acrificio ela autonomia estadual, ainda 
entendendo-se inspiradas no bem publico as aUJtoridades em conflictos; 

Oon·sidernndo que consequentemente é de necessidade para evitar 
taes contingencias e fazer vigornr efficientemente o principio autono-
mico-federativ;o que os goviernadores possam promover, ·de officio e 
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q_uando o houverem por indispensavel, a retirada da força federal ou a 
3-emoção de seus Commandantes ; 

Considerando que entra nos attributos da. autonomia ou soberania 
local o poder de exigir e promover essa retirada ou Temoção, oomo Te-
Dulta do espirito da Con,,.tituição Federal e se eomprehende no seu 
art . 65, §. 2°, e considerando que o Congrnsso Nacional, para occorrer 
oom providencia legislativa sobre este assumpto tão interessante á 
execução completa da Constituição Federal, tem oompetencia .que lhe 
confe1-e a disposição do a.rt. 34, §. 34 da mesma Constituição: 

PropCYnh-0 que as Oommissões reunidas de Constituição e Poderes 
e de Marinha e Guerra sejam pelo Siena<lo incumbidas de elaborar 

projecto de lei no sentido indicado, regulando além 
lrülfo:.çi.o disso 'ª distribuiçã•o territorial da força publica, 

reorganisando ou supprimindo os actuaes districtos 
militares e adoptando outras quaesquer providencias que attendam ao 
prestigio e competencia dos P.odeTes federal e local na materia sujeita. 

Sala das sessões, 8 de Maiio. de 189 5. -João B'(),rbialho. 

O Sr. Pres idente - O art. 101 do regimento dispõe que as indi. 
c;~~oos ~obre qualquer materia devem ser assignadas por· cinco sena-
dores, ao menos, para ~ntrarem em discussão; e o art . 102 preceitua 
que, se a indicação for de tal importa.ncia que o Senado julgue conve-
niente ir a uma Commissão, irá a que tiver relação com a materia. . 
O mesmo se fará, independentemente de votação si o requerer o autor. 

A indicação .que ·~aba de ser lida, deve, portanto, ser sujeita 11 
apoiamente _para entrar em discussão. 

E' apoiada, e posta em discussão, que encerra-se sem debate, fican-
do a votação .adiada po·r falta de numero legal. (*) 

Na sessão de 10 ~e Maio é approvada. 

( •) Não contsta da Sy1;opse o andamento da indicação. 
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CAlVIA~A DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 6 DE OUTUB RO (1898) 

O Sr . Amphilophio - E porque está na tribuna, pede á Me a 
que se digne de mandaT Tcproduzir no Dtia!rio do Oonlgresso uns escri-
ptos 1que o 01":.>~dor acaba ·de publiica na Gazela de Noficias, de.sta cidade, 
sobre o seu project-0 de regulamentação do art. 6° da Constituição, 
projecto que se acha ainda submettido ao exame e estu:do da Commissão 
de Constituição e Justiça . 

Termina, congratulando-se com a Oamara e a Nação pelo cami-
nho que tem feit-0 a idéa de revisão da Constituição de 24 de F evereiro, 
que tem agora por si 0 jmportante concurs'} de <l!oUJs notaveis orgão:; 
da imprensa desta cidade, á testa de cujas redacções se acham dou;, 
vult-Os proeminentes na politioa do paiz, um e outl'o talentos de p1•i-
meira oTdem e collahoradores daquella lei: Ruy BaTbosa, o eminente 
director da Imprensa, .Alcindo Guanabarn, o infatigavel redactor da 
Tribuna . (Muito bem; muito bem .) 

ARTIGOS A QUE ALLUDE O SR . DEPUTADO AMPRILOPRIO 

"O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 A attribuição de inteTvir em negocios peculiares aos Es-

tados fedeiiados, em eX\3{'.UÇã·o· do art . 6° da Constituição, compete a>0s 
Pod•eres Executivo, Legislativo e Judiciario .da União, pela fórma que 
se segue: 

1§ 1.0 O P.oder Executivo intervirá nos casos dos ns. 1, 3 e 4 do 
referido art . 6° da Constituição; mas submetterá ao exame e approva-
ção do Poc:1er Legislativo as medidas que houver empregado, ou logo 
depois de sua realização, si estiver reunido o Congresso, ou na primeirn 
reunião deste, quand'O levaida a effeito a inúeTvenção no intervallo das 
se.ssões legislativas ( Const ., arts . 48, n. 15, e 80, §1§ 1° e 3°) ; 

·§ 2. 0 O Poder LegislatiVJo intervirá nos casos <lo n. 2 da predita 
disposição CO'Il.stitucional, declarand-0 em cada caso a violação da fórma 



-8-

de governo republicana federativa e decretando 10 modo e processo da 
intervenção, a ·conse.quP.nte suspensão <la Constituição OUJ leis do E~tado 
e o regimen provisori·o de seu goveril'o, até que outra Constituição ou 
leis locaes sejam adoptadas em harmonia com os principios constitu-
cionaes da União (Oonst.,. art. 63) ; 

§ 3. º O Poder J udiciario intervirá para processar e julgar oo 
crimes p-oliticos que, attentando directamente contra a 01·dem inter na 
do Estado e o livre exerniciio ide attribuições de orgãos do seu governo, 
forem causa da intervenção effectuada nos termos desta lei, ou causll, 
ou con.seqU'encia dos factos que provocaram a intervenção ( Const., 
art . 60, i). 

Art. 2 . 0 Quando com os factos do n. 2 do art. 6° da Constitui-
ção concorrerem peiturbações materiaes que, segundo o § 1° do art . 1° 
desta lei, possam determinar a iniciativa do Poder Executivo, intervirá 
este para repellir a invasão, restabelecer a ordem e tranquillidade ou 
aissegurar a execução das leis e sentenças federaes; cabrendo em todo o 
caso ao Poder LegislatiVI() decretar a suspensão da Constituição e leis 
do Estado e o rngimen provisorio de ·seu goi\l'erno, para o que, não 
estando Teun~do o Congress.o, 'Será este immediatamente convocado 
(Const., art. 48, n. 110 . ) 

Art. 3. 0 A requisição exigida pelo n. 3, do art. 6° da Constituição 
poderá ser feita pelo pre.sidente ou go·vernador do Estado, pelo seu 
Congresso OUJ assembléa legislativa ou pelo tribunal judiciario local 
da mais elevada jurisdicção . 

Paragrapho unico. Dadio· o facto da deposição do presid€<Ute ou 
governado1· do Estadq ou da co-existencia d.e assembléas legislativas que 
se disputem a legitimidade, a requisição poderá ser feita pelo presi-
dente ou governador deposto ou por aquelle que se achar no exercício 
do cargo e por qualquer das assembléas em conflicto . 

Art. 4. 0 Realizada a in.tervençãio para manter a fórma republi-
cana federativa e -0perada, mediante a approvaçã-o p-0r uma lei federal, 
a reorganização indicada no ;§ 2° do art . 1° desta lei, só o Poder Ju-
diciario poderá, ·deci·dindo in specie e para ·os fins r estrictos da sua 
0ompetencia ordinaria, declarar invalidas, por violação da Constituição 
Nacional, quaesquer disposições das Constituições >0u leis locaes re-
formadas (Con st ., art . 59, n . 3, § 1°.) 

Art. 5. 0 Oomprehende-se entre os casos de intervenção com fun-
damento no· n. 2, a1t . 6° da Constituição a. violação da autonomia 
assegurada aos municípios em tudo quanto Te·speite a·o seu peculiar 
iDteresse ( Oonst., art. 68.) 

Art . 6 . 0 E' auioTÍzado o Poder Executivo ·a abrir os creditos ne-
cessario·s para occorrer ás despezas nos casos da applicação desta lei. 

Art . 7. º Revogam-se as disposições' em contrario. 
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Sala das sessões da Oamara ·dos Deputados, em 21 <le Setembro 
de 1898 . - AmphiJ;ophio. (*) 

O CASO DO AMAZONAS 

Escrevem-nos: 
"0 projecto de intervenção nos Estooos, apresentado á Oamara 

pelo pTovecto ju riooonsulto Dr. Arnphilophio, em nossa humilde 
opinião, crêa direito novo, conferindo aos tres podiern.s da Republica 
attribuições que não re harmonizam com as respectivas organizações, 
fü;m podem .ser justificadas com a d-0utrina co:ncretizada na Consti-
tuição. 

O projecto não in.tierpreta 'º art. 6°, poTque não equivale a isso 
estatuir que a expressão goverrno comprehe!llde os Poderes Legislativo, 
J udiciario e Executiv-0, e distribuir entre elles funcções e·speciaes e 
distinctas . 

A inteTpretaçfuo <lo termo governo é ociosa, porque é de dourtrina 
incontestaa.a, mas taanbem não padece contestação que os Poderes Jn-
diciarios e Legislativ-0s, independentes na área de suas attribuiições 
peculiares, não podem agir por si sós em ·casos •Como ·os de excepção do 
art. 6°. 

Assim, o PodeT Legislativ.o, autonomo na c·onfecção das leis., não 
1em oompetencia para e:iriecutal-as; da mesma fórrna o P.oder Judicia-
rio, independente na attribuição de proferir a formula legal obrigato-
ria na definiçã·o do direito das partes nos casos submettidos á sua 
apreciaçã<o, exercendo funcção de executoT, tem necessidade de recorrer 
ao P oder E:xiecutivo para fazer effectivas as suas -sentenças quando 
desobedecidas . 

O Poder Legislativo· não póde, sem inversão da doutrina e do 
plano oonstitucionaes, confeccionar uma lei especial para <Jada caso 
de violação <la fóTm:a de governo republicana federativa e decretar o 
modo e processo <la inteTven.ção. 

Disso resultaTia o absurdo de urna legislação casuistica e vexatoria, 
vaTiando <Jonforrne a diversidade de typo dos casos occurrentes, e <le 
effeitos retroa<Jtivos. - a lei depois do facto. 

O P.oder J: udiciario, por sua v1ez, só· poderia intervir por meio de 
processo, oomo se vê no § 3° do prnject-0; e assim · ficaTia armado <le 
urna attribuição que não se. encontra nas leis organicas da justiça 
federal. 

Teremos, portanto, que a int<:1rvenção fic·ará dependente de urna 
lei, que a autorize, applicada por uma sentença, processos dem-0rado·s 
e improficuos, porque em todas as excepções do art. 6° a inteTVen~.ão 
deve, para ser efficaz, ser imrnediata e assim nenhum poder além do 
,Executivo tem meios para prégal-a . 

( *) Ecste :projecto consta do 1° vol. Não t eve anda'llento. 
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E', portanto, ·do texto constitucional que a intervenção facultada 
ao Governo da Uniãio só pódé .ser exeTcida pela foTça; só por meio 
desta póde ser Tepefüda uma invasão estrangeira, restaurada e mantida 
a fórma de governo, comprimidas as perturbações da ordem e tranquil-
lidade nos Estados quand.o o podeT local fôr impotente paTa mantel-as 
e compellir os refractaTios á obediencia ás sentenças dos juízes e ás 
leis federaes . 

Si a intervençãio só póde ser exercida pela força, e si esta está 
exclusivamente á disposição do P·oder Executivo, é concludente quie só 
este póde utilisal-a como medida de excepção, nos casos excepcionaes 
dQ art . 6°. 

Sendo incontestavel que a iniciativa da intervenção cabe ao Ex-
ecutivo, não ·soffre tambem duvida que este, em muitos casos, terá ne-
cessidade de reconer ao Poder Llgislativo, como succederá qruando a 
intervenção não seja possivel ou efficaz sem a suspensão provisoria dos 
poderes d·o Estado com a providen.cia ·do estado de sitio. 

O art. 2° do projecto reconhece isto, mas infringe a Constituição, 
que estabeleceu, em dis.po·sições claras e terminantes, 05 casos de estado 
de sitio, o modo e ·attribuições para d·ecretal-o . 

Temo•s, portanto, que o projecto do illustre. jurista, em vez de 
dirimiT dUJvidas porventura fundadas nas dispos·içõ.es claras e intui-
tivas .do art. 6°, complica o qUJe é simples, perturba'º que é harmonico 
e torna improficua, sinão impossível, a providencia da intewenção . 

A. iniciativa da intervenção é att1.,ibuição peculiar do Poder Exe-
cutivo, que toma coithecimento do caso, emprega as providencias neces-
sarias para reprimil-o, pede ao Congresso os meios excepcionaes para 
exercer es.sa funcção e entrega ao Poder Judiciaria os culpados dos 
actos criminosos, que caracterisaram as excepções do art . 6° . 

O ART . 6° DA CONSTITUIÇÃO 

I 

Escreve-nos o E\r . Deputa·do A.mphilophio : 
"Sr . redactor - Não tive a ventura de ser comprehendido pelo 

illustr acLo escl'Íptor ~nonymo que., sob a epigraphe - O caso r1o Ama.-
zonas, publicou hont10m nestas column:as uma critica tão severa quanto 
injusta e precipitada sobre o meu projecto tendente a dota1· a materia 
gravissima do art . 6° da nossa Constituição com a lei complementar 
que lhe devemos, em obediencia aos preceitos imperativos do art . 34, 
ns . 33 e 34 . 

No conceito do illUJstre escriptor, oomme:tti tres. erros na con-
fecção elo meu projecto, violando outras tanta.s vezes, já se vê, a lettra 
e o espírito .da nossa lei constitucional . 

Foram estes os rp.eus erros, os principaes, pelo menos, porque parn. 
o illustre escriptor tudo é máo no meu trabalho : 
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1°, interpretei mal, ou não interpretei de todo, a locução - Go-
verno Fed'Yl'.al, do texto do precitado art . 6°, por.que tomei-a no meu 
projecto como .o conjunto dos tres ramos do poder publico nacional ou 
dos tres orgãos ·da soberania nacional, na exprnssão do art. 15 da 
Con sti tu:ição ; 

2°, •errei tambem attribuindo ao Poder Legislativo Federal a ini-
ciativa da intervenção nos casos do n. 2 do mesmo art. 6°, por enten-
der o illustre escriptür que neste. assunnpto tudo deve ser da iniciativa 
exclusiva <lo P ·odei- Executiv·o, para felicidade <los povos que vivem 
11os Estados e garantia da autonomia destes, de seus direitos e prero-
gativaa constitucionaes, seja qual fôr ·a hypothese no caso concreto 
da intervenção, sejam quaes forem os factos e circumstancias que 
possam reclamar eGta extraordinaria medida; 

3°, enei, finalmente (e aqui D erro foi clamoroso, a julgar pela 
impre.ss1ãd de sor1Jresa profunda no espírito do illustre escriptor), 
quando commetti ao J u,diciaTÍ•o Federal, TuO systema do meu p1'0jecto, 
a attribuição de processal' e julgar os crimes politicos que, visanc1o. di-
rectamente a ordem interna do Estado e o livre exe1,cicio de funcçõe.s 
de orgãos. do ·seu governo, tiverem sido, entretanto, causa de inteTVen-
ção já iniciada ou levada a effeito pelo Executivo ou Legislativo, ou 
causa ou cünsequencia dos factos que dete:rminal'am a intervenção . 

E' este, de feito, o systema do meu projecto na parte que entende 
com a distribuição das competencias pelos troo orgãos do poder publico 
nacional; mais em nenhum dos pontos indicados ha motivo plausível 
para estranheza e repa1~os do illustre escriptor, oomo me é facil 
mostrar . 

Não devendo :abusar da gentileza com que sou acolhido nestas 
columnas, só me occuparei hoje <lo primeiro dos tres erros que me at-
tribue a critica do illustre escript'Or, occupando-me mais de espaço 
dos outi~os dous; peço, entretanto, á illustrada redacção a fineza de 
permittir que com a minha resposta de hoje seja tambem publicado, 
na integra, o meu projecto, oomo meio de melhor habilitar o publico 
para julgar na especie. 

A expressão - go1J8ffno federal - não pôde dei."<::ar de significar o 
conjunclo do& 1orgãos do poder publico nacional, sob pena d.e haver 
querido o legislador constituinte crear na e.specie. a dictadura do Ex-
ecutivo, commettendo a este poder funcções legislativas• e judiciari as 
no processo da intervenção, com violação desnecessaria e. injnstificavel 
da ·divisão e indcpendencia rncipl'Oca exigidas pelo art . 15 e desses 
mesmos principiüs Nnstitucionaes que os Esta.dos devem respeitar nas 
suas Constituições e leis ordinarias ( Oonst., art . 63. ) 

E que assim é, com effeito, comprova-o o .art. 48 da OonstituiçáQ 
que., enumerando as attribuições do Executivo, nada diz que p ossa au-
türizar de boa fé essa jurisdicção extraordinaria que deve pertencer-
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lhe, no conceito d,o illustre . eiscriptor , sempre qUJe fôr o caso de uma 
intervenção da União em negocios peculiares aos Estados federados. 

A competencia não se presume, e presumil-a em um systema de 
;:;overno' de poderes restrictos ou limitados, qu-al é o nosso, cópia, nesta 
parte, dos systemas americano e argentino, fôra (isso, sim) incorrer 
em gr.avissimo erro de doutrina . 

"The fwnxl;amenlril proposition uswa;lly mainf:ained, regarding our 
nationJal gove<rnmJ.ent, is that each of its three branches is, in its (acf:iom., 
sez;taNi,fo from land independent of the otherr two . " (Willoughy, The 
Supreme Oomt of the U. S . etc . , etc . , pag. 96 . ) 

Por amor á brievidade não q-rn.er:o recorrer agora á lição e prece-
dentes do direito americano; e não o farei porque, ao envez da locução 
- Gov,erno Fe;deral, usa a Constituição dos Estados Unidos da ex-
prnssão - Os Esftarl;os Unidos; como usa a da Suissa da expressão -
A ConfedJeração. 

Contento-me com os textos da Constituição Argentina, fonte a 
mais immediata da nossa, como é sabido, e onde vejo reproduzida, nos 
seus arts . 5 l8 6, eEsa mesma formula - Gov'llrno Feileral, paTa asse-
gurar á União o direito de intervir em negocios peculiares ás p1'ovin-
cias federa:clas . 

1 

Vejamos, pois, como tem sido a locuç&o entendida, no paiz vi-
zinho, pelos seus mai:2· illustms publicistas e mais autorizados inter-
pretes da sua Constituição. 

A primeira destas citações pertence de direito ao publicista Luiz 
V arella, e isso porque, além do saber e competencia dos outl"os, re--
commenda-·se especialmente para o easo por •e,stas duas circumstancias: 
ia, foi •OU é ainda o p:residente do supremo tribunal aTgentino; 2", foi 
o agente interventor, nomeado pelo p1~esidente J. Oelman, creio eu, 
uo celebre caso da intenenção na provincia de Cm·doba. 

Eis ·as palavras d1es.t1e publicista: "En los articulas 5° y 6° de la · 
Oonstitucion Nacional Argentina, tantas veces invocados y tantas 
veces .aplicados en las multiples intervenciones que se han decTetado 
en nuestro pais despué:s de 1860, son las unicas veces que se empleam · 
108 termino.s gobierno federal como encaTnacion de la autoridad SIU-
prema de la Republica. Esto importa d1emomtrar que en ellos non ha 
querido limitar-se la intervencion y lá garantia de la autoridaid nn~ 
cional respecto al puehlo y á los gobiernos de restado, .solo á las ramas . 
politicas dela autoridaiil nacional (i.s.to é a·os poderes executivo e legis-
lativo) sino -a todas ellas, incluy1endo, portanto, la intervencion del 
poder judicial, que es el que más frecuentemente inteTVieoo en las 
provincias, por razon de las funciones que le estan encommencladas . " 
(Est. 'sobre la Const. Nacional, p. 229, edição de 1896). 

O n·otavel publicista Estracla diz por sua vez:. . . "não é es.tranho 
que todas as formalidades ·que a Constituiçã<J Argentina confern, em 
relação á materia, ao governo federal, genericamente 0onsidera:do, isto 



é, no conjuncto dos poderes publicas que o constitwem, etc., etc . . . 
(Ditref,to F'iederal, pag. 1'75, tra.d . <lo Dr . R. Octa.vio, ed. de 189'7) . 
E Julian BarraqueÍl'.O "- Acepta.mos &in reticencias la opinion de los 
que creem que al congreso debe oon:esponder el e jercicio de esta de-
licada. fa..culdad etc . " depois de haver dito i·sto : "El g;enera.l Mitre 
sostenia. en el sena.do que la fa..culda.d para interviT, dada por la Oonsti-
tucion a.l p:ocler federal, no era priva.tiva. de ninguno de los poderes 
a.isla.da.mente ; pern que era pTiva.tiv•o del congre.so dicta.r la ley com 
a.negla. á la cua.l se ha. de ejercer (Esp. y Prat. de la Oonst. Argent., 
edic . de 1889, pa.gs. 198 e 200). 

E, finalmente, FloTentino Gonzalez, (professor da UniveTsida1de 
de Buenos Ay:nes) : 

"Nada tengo que decir contra la competencia. del ejecutivo para 
llevar a efecto por si la parte die esta disposicion que m·dena se proteja 
á los Esta.dos contiia inv•a&~on . . . Pea:o no s111cede lo mismo en los otros 
dos ·casos, a saber: cua.nd•o se cambia la forma de gobierno republica.no, 
ó los que ejercen el poder son depuestos por la sedici-0n, ó amie.naza.dos 
por eHa. . .. Pero, es el ejecutiv-0 a quien debe tocar resolver si el go-
bierno qoo se esta.blesca en una prnvincia ó Esta.doo es de la forma re-
publicana re.querida? Ni0, en mi concepto. El poder de califioa.r la na.-
tura.leza· del gobiel'Il!O que constituya una seccion de la naci<>n non és 
de ningun modo ejecutivo, y ademais, seria mui peligroso ponerlo en 
ma.nos dei ese depa1'ta.mento del gobierno etc., etc." (~ccione de De-
recfüo Con,st., edic. de 18'79, pags. 306 e 308). 

E aqui fico por hoje". 

II 

·Escreve-nos o Sr. Deputa.ido Amphilophio: 
"O segun<l'o erro do meu projecto, na critica do illustre escriptor, 

consiste na inicia.tiva. coRferida aio Poder Legislativo nos casos do 
n. 2 da ·disposição. constituci.!ona.l, isto é, naquelles oa.sos em que a 
União .deve intervir na vida autonoma dos Esta.idos federados, não 
para repelliT a inva.sã-o estrangeira. <>u d'e. outr.o Estaido, não para res-
tabelecer a ordem interna alterada por sed~ções ou movimentos revo-
lucionarios, não, tão poucoll1 para a.ssegura.T por medidas de coercção 
immediata á execução de leis ou .senten~a.s federaes, não, em summa, 
para agir pela força e pelas armas, oppondo desforço prompto e im-
media.to 1a 1a:ctos de violencia material, mas simplesmente .. . para que~ 
pau decla.ra.r· que um certo Estado tem violado o airt. 63 dia Consti-
tuição da Republioa., regendo-se por Constituição ou leis loca.e.a em 
que não são rnspeita:dos os pTincipios constituciona.es da União e para, 
de ·a.·ccôr.doo com tal decla.raição, reintegrar pela fórma qoo o pTojecto 
indica o imperio da le~ const.itucionall da Republica nas instituições 
e g.overno de semelhante Estaido. 
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E' isto o que o projecto entende por manter a fórma republicaná. 

federativa nas per.sonalidades federadas; como outra cousa não é 
aquillo que os mestres e os mais autoriza<los interpretes do direito ame-
ricano ensinam coo:n referencia ao sentid:o <lestas palavras, do texto de 
sua Constituição: - The United Sta.tes sluCbll guararnb.ed to every State 
i1i this Union ·a Rep·ublicwn fform of Oov.errvernent (art. 4°, soe. 4ª.) 

Esta gamntia tem maior latitude no regimen da Constituição 
.Argentina, porque, segundo esta constituição, a promessa <le ta·l ga-
r.antia estende-se ao goso e exe11cicio das insfilt'!.lxiçé{e!s loo.(J)es, semp~ 
que estas forem ~hannoniicas com os princípios constitucio·naes dia 
União - Bajo esta-s condiciones, el Oobierno Federal g.,a, OJn,tiw á cada 
71ro'vin,cia el goce y cjercicio de sits inst·ituciones ( art . 5°). 

A nossa Constituição, porém, g111ardou, nesta parte, a m,esma p111-
dente reserv.a da -americana, não podendo, pois, sua inteilligencia. e 
a1Jplicação dar loga'r ás duv:ida.s e interprntações co·ntradicto.rias q uc 
tem ·suscitado .a Constituição Argentina. 

Ohegaido a este ponto, devo ir ao encontro J ,aquelles que me obje-
ctarem que as violações dos princípios coTuStitucionaes poderão ser 
muitas vezes, sinão ás mais das vezes, prececli<las ou acompanhadas 
de perturbações materiaes da ordem, dessas paira que o projecto reco-
nhece e propõe a iniciativa do executivo; mas ·a isso responderei que 
a solução para ca;;os taes está indicada no a•rt. 2° .do projecto, assim 
rndigido : '"Quando com os factos do n. 2 do art. 6° <lia Constituição 
concorrerem perturbações materiaes que, segundo o § 1° do art. 1° 
desta lei, possam .çleterminar a iniciativa do executivo, intervirá este 
para repellir .a invasão, restabelecer a ordem e tranquillidade ou asse-
gurar a execução das leis e sentenças feder.aes; cabendo em todo o 
ca·so ao Poder Legisl.ati~o decTetar a suspensão da Constituição e leis 
do Esta:do e o regímen provisorio do seu governo, para o, que, não 
estando reunido o Congresso, será este im:mecliatamente convocad-0, 
(Const., art. 48, n . 10). 

Não tem raz~o, portanto, -0 illustre escriptor quando .affirma 
que, segundo o nosso texto constitucional, toda a intervenção é ou 
deve ser exercida pela furçlli . para dahi concluir pela iniciativa ex-
clusiva que attribue a:o Executivo em todos o.s caso.s de applicação 
de grave medida. 

Bem está vendo, pelo contrario,, como a<lo12tado o simples e ra. 
cional .systema do pTOjecto, ·a <liscriminação de competencia•s e fun-
cções que este offerece resolve perfeitamente o problema, d·ando ao 
Executivo a competencia que lhe deve caber nos casos de emprego da 
força material, mais conferindo tambem .a:o Legislativo a iniciativa 
que a este não póde e não deve ser recusada, quando .a hypothese fôr 
unicamente a de uma necessidade demonstr.ad'a de restabelecer nas 
instituições locaes conformidade que deve existir e s(3r 'lTIJlntii/Ja., se-



g-unào o texto consti tucional, entre taes instituições e a fórma de go-
verno republiicana feder.ativa em toda ·a extensã.o do territorio na-
cional. 

São hypotheses profundamente dis.tincta.s, que a boa raizão e o 
senso juri.d~co nos estão indicando e que devem ser cons~dera:c1as se-
paradamente para prevenirmos a incongl"ll.encia e, mais do que isto, 
os gravíssimos perigos de ser commettido ao executivo o exercício de 
funcção que é de caracter essencialmente e evidentemente legislativo. 

Isto que a simples ru:i.a.lyse dos factos e ·sua discriminação no-s 
acon.selham na especie é tambem, como melhor do que eu saberá <J 
illustre escTipto1·, aquillo que está consagrado pela jurisprudencia e 
pela doutrina tid:a por melhor nas duas fe.derações pela.s quaes mo-
d.e'fámos 'ª noss·a, de.sele o ce1ebre aresto, tão conhecido. de quantos es-
tudam este assillmpto, o celebre aresto, dig(), em que o grmde Ohief-
Justi.ce Taney enunciára por estas palavras a sentença da côrte su-
prema americana no pleito - Luther versw Borden: 

"Cormppte ª'° Congress·o, diz o notaivel julgado, verificar qual o 
Gove'1:no estabel.ec~do em um E stado, por isso que, garantindo os Es-
tado·s-U nidos .a cada estado um Governo Republicano, o Congresso 
deve necessariamente ( neic:ess1a1íi~y,) pronunciar-se sobre o Go.verno 
existente no Es.ta.do, .antes de decbrar si el1e é .ou não republicano -
befo11e it can determrine wether ·it is republv~wn or mot, etc . ... 

Lamento que as dim,ensões deste jOTnal não me permittam dar a 
esta parte <le ~inha resposta ao illustre escriptor o desenvolvimento 
que a impo.rtanciai do .a,gs.umpto exige, ficando )assim inhibiid.o de 
pedir ás ConstitU"ições da Suissa e Mexico os valiosos subsidios que 
ellas p1'estam ·ao systema e plano do meu projecto; e, por força ainda 
do mesmo motivo., vejo-me obrigado a não explicar aqui a razão e 
o systema da lei americana ele 1795, bem como elas subsequentes que 
teem Tegulado naquelle paiz a materia das intervenções e assignalado 
o papel ·do poder executivo HOS cas.o.s a lli rncorridos. 

::M:ais que tud.o lamento e deploro, entretanto , não poder occupar-
me aqui daqueHas celebres leis que ficaram alli conhecidas pela de-
nominação de - R;ec.onstructiJ.on Acbs, leis que tiveram por fim, 
coni.o sabe o ill'U!Stre eschptor,. a reorganiziação constitu cional dos 
E,sta;clos vencidos na guerra d.a seccessão. 

!Peç.o, em todo o caso á illustrada red·aicção que me pennitta mais 
est·as citações: · 

"The co·nstitutional authority of Ooaigress, diz Blak, repTodu-
zin'do pa1av1ia.s dle •cmtro julgaidb .da. ÜÔ'rte .Suprema d!os iElsta<los 
U niclos, to pass the Reconstruction .A.cts for the restoration of the 
legitima.te governments in the States which had joined in the late re-
bellion, was deirived f1·om th~ cnailiSe1 .. . The powe:r to c.arry Un.io 



effect the cZause of gu1c11ranfJee is prima1'ity a legüslative powe;r arvd 
resid.es in Congress. (Amea:ic. Const. Law, edic. de 1895, p. 242, 243). 

El poder de calificar b naturaleza del gobierno, que constituya 
U'Ila .secion ·de la nacion, diz por sua vez o publicista argentino. Gon-
zalez, non es de ning1m modo ejecutiv·o; y .ademas, seria mui peligroso 
ponerlo en manos del encarregago de esso departamento del gobierno, 
que siendo el mas expuesto á tentaciones de usurpacion, podria pro-
mo·ver .disturbi:os que tTajesen por consecuencia cambio.s en el go-
biemo, que é] ca!lificaria como consistentes con la forma republicana, 
porque daban far.iliclades para lai realizaic1on .de sus pretenciones, 
aunque se t•trbiesen hecho violando todos los p1;incipio.s. (Lecciones 
tle Derecho Const., edic. <le 1879, p . 308). 

Escrevem-no.s: 
"O illustre autor do projecto regulaidor de intervenção do Go-

verno feder.al nos Estados, não necessitava de procurar fóra da Consti-
tuição o meio de resolver as duvidas suscitadas pelo caso 'do .Am~onas 
e 11quelles que sobrevierem, .capitula,dos em alguma da:s excepções do 
art. 6°; &mt1'°' da :lei organica dia Republica, estão. determinados o 
modo. e compctencia1 para intervir. 

O n. 15 do art. 48 incl,ue entre as attribuições. do· P1oder Executivo 
a de - "·declarar,. fº'r si, ou seus .agentes resnonsaveis, o estado de 
sitio em qualquer pq.nto do territorio nacional, nos cas·os de aggressão 
estrangeira 1ou grave com.moção intestina", e cita entre parentheses o 
art. 6°, n-. 3, art. 31, n . 21, e art. 80. 

Esta disposição· indica, clara e terminantemente, que a inter-
venção, nos casos do art . 6°, n . 3, não se póde dar em plenas e regu-
lares funcções do governo. do Estaido. E' condição essencial seTem 
ellas interrompidas pelo estado d;e sitio, .que só póde ser decretado 
pelo Congresso, qua.q.dio estiver reunido, para que o Po.der Executivo 
exerça amplamente ·~ sua acç.ão, reparadora. 

O Legislativo, pois, fornece os meios, mas a intervenção de;ve ser 
de iniciativa ·do Exewtivo e provocad·a pela requisiçãü d'o governo 
do Estaido .. 

Entre as attribuições ·do Congresso não se enconti'.a a de intervir, 
mas sómente a do· n. 21 do art. 34 - "declar.ar em estad·o de sitio um 
ou mais pontos do tenitorio. na>Cional, na emergencia de aggressáo 
por forças esh·angeirits ou de commoção intestina" - disposição con-
finna·da pela do .art.. 80, onde a competencia. pam decretar o estado 
de sitio, óor1·endo ia: Pabria im1Yllim,ente perigo, e na -0ccasião de não 
funccional' o Congr~so, .é tambem eonferid.a ao Poder Executivo. 

1Nessas disposiçõl'õs constitucionaes encontramos bem distincta a 
acção d!os d-0us poderes : o legislativo suspendendo as gar.antias con-
stitucionaes para que o executivo· po.ssa inter.vi r. 
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P.or isso dissemos que o procedimento do Presidente da Repu-
blica fôra correcto. e perfeitamente de accôrdo com a Oonstituição, 
levando ao conhecimento do Congresso o caso do Amazonas•. 

Não necessitava tambem 10 illustre jurista Dr. Amphilophio de 
buscar no·s .comment~CLores de constituições estramgeiras o.s fund'ar 
mentas da interpretação_do termo - Governo• Federal. 

Pela simples leitm~a da nossa Constituição .se verifica .que em 
sua accepçã.o gene.rica elle engloba os tres poderes representantes d·a 
soberainia nacional - a1i;. 15 - ao passo que na accepção• restricta, 
em que foi empregado no art. 6°, significa o poder executivo . 

Não defendemos ·a propriedad'e de Enguag_em <lo legisladlOr con-
stituinte; .antes confessamos que em muitos textos ella se Tesente 
de defeitos essenciaes; entretanto cumpre assignalar que, quando a Con-
stituição faz referencia ao Governo no sentido lato, emprega sempre 
o termo - Governo da União - ·ao passo que em muitas disposições 
e de modo muito expressivo, parai dirimir a controveTSia, emprega os 
termos ---' po·der executivo ou governo federal como synonym.os. 

·Assim no art. 69, lettra A, allude a causas propo tas contra o 
governo da União, ·da mesma fórma ·que nas letr as O e F do § 7° 
do art. 72, refere-se á deper>dencia ou ·alliança de qualquer culto ou 
igreja com ·o Governo da União. 

Vemos ainc1a que Cionforme a dispos~ção do art. 34:, o Governo 
da União afiança o pagamento da divida publica. 

No .art. 3° das disposições ti·ansitorias, lemos : "o Governo F e-
deral entregará aos Estados a administr ação dos serviços", etc.; no 
art. 4°: "o Governo Federal! abrirá aos Estados credíto•s especiaes." , 
etc.; no .art. 6° : "as despezas Ciom os magistrados serão pagas pelo 
Governo F ederal"; no art. 5° : "o Governo F edei•al adquirirá para 
a Nação a casa de Benjamin Constant . .. " 

No § 2° do art. 28, tratando d'o numero d'e Deputa:do·s, es.tatue 
a Con.stituição que o Governo F ederal mandará proceder a recensea-
mento; nos ns.. 2 e 11 do art. 34: lêem-.se as exprnssões - autoriza1· o 
Poder E xecutivo a contra·hir emprestimos, autorizar o Governo a de-
clarar guerra; no art. 23 - nenhum membro d:o Congresso poder·á 
celebrar contractos. com o P.oder Executivo; no art. 24: .se lhes pro· 
hibe de fazer parte de ·direc1Jo1"Í·as ·de bancos, -compamhias ou em-
prezas que gozem de favores do Governo Federal. 

Quando alguma duvida pudesse restar aceTca da excepção rns-
.tricta ·do termo -'- Governo F eder ai --, empreg.ado no· art. 6°, bastaria 
attei1 der á disposição ·do n. 15 do art . 4:8, onde está incluída entre as 
attribuições do Poder Executivo a ·de intervir nos E stados no.s caso.e 
do n . 3 do art . 6°. 

Si recorrermos á jurispru<lencia estrangeira, verificaremos que na 
dos E stado.s Unidos da Ame-rica, a mais a:daptavel ao nosso. direito 
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constitucioiJlal, .a attribuição ,de intervir nos casos do n. 3 do aTt. 6°, 
é conferida .ao presidente: G. Washington, Grant Raves e .Oleveland 
intervieram em perturbações [ocaes sem assistencia ou intervenção 
do Congresso. 

Não veja o illu&tre jurista nestas linhas outro intuito srnao o 
de esclarecer pontos de doutrina a todo's o,s respeitos interess.antes, e 
muita consideraçãio que votamos aos seus dotes de talento e de ca-
racter. 

O nosso diTeito co11Stitucional está por fazer; e é com a discussão, 
com o suffragio da contribuição scientifica dos homens oompetentes, 
com o concurso de todos o.s patriotas - mesmo .o,s mais obscuros, que 
havemos de conquistar os elementos de interp1·etação de segura e 
profícua applicação do texto d_a Constituição da Republica." 

III 

E screve-nos o Sr. Deputado Amphilophio: 
"E,ste será o meu ultimo escripto, segundo o plano ·que me tracei, 

acompanhando .a -0ritica ·do illustTe escripoor, e nelle espero deixar 
evidenciado que .a 1 intervenção que o meu projecto attribue ao Poder 
Judiciario Federa}, como parte integrante do poder publico da União 
e em execução do art. 6° da Oonstituição, nada repugna á natureza e 
funcções constitucionaes de semelhante po.de1~, como nada. attenta 
contrn o iimportante papel que lhe incumbe no apparelho dos governos 
federativos pelo ty~o do nosso. 

Ante~ , p01·ém, ·quero desobrigar-me ·de um dever ·de cortezia para 
com o illustre escl'iptor,, não deixando sem resposta a sua réplica á 
minha primeira publicação ; e começo pr-0testando-lhe a minha gra-
tidão pelos conceitos com que .aprouve a .sua generosidade honrar 
minha pessoa e pe1a justiça com que julgou de minhas intenções . 

Havia eu dito que a locução - Governo Federal, do texto do 
art. 6° da Constituição, tem ahi a significação de conjuncto, dos tres 
ram o,s do poder publico n acional ; mas abs,olutameute não, puz em 
duvida que uma t !j.l expressão pudesse ser applica.da, em outr:os casos, 
ao P oder Executiyo singularmente considerado, como é de uso fre-
quente na linguagem dos publà.cistas e como se verifica nas dispo-
sições constitucionaes citadas pelo illustre escriptor. 

E ste facto, coµitudo, não póde ter para a questão a importancia 
que lhe attribue o illustre escriptor, desde que não foi acompanhado 
de condições que q ju;stificassem como um bom argumento por ana-
logia. 

E m outras disposições do nosso instrumento constitucional verá 
o illustre esci·ipto1' emprngada tal locução em sentido oollectivo, nos 
arts. 8, 66, ns. 2 e 81 -elas dispo~ições t1·ansiBorias, por exemplo, para 
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não fallar daqtrelles em que é ella substituida pela sua equiv.alente -
Gove1-n10 da Urvião; mas, da:do que assim não fosse, bastaria tratar-se 
de uma funcção de caracter essencialmente legislativo, qual é a ·do n. 2 
do art. 6°, bastaria esta circumstancia" siinv para não termos a liber-
dade ·de interpretar o texto constitucional com a restricção que lhe 
emp•restam aquelles que o desejam transformad-0 em funcção exe-
cmtiva. A isso se opporia o art. 15 da Constituição. 

Alludi, entretanto, aos grandes pe1-igos de que se veriam amea-
çados em sua autonomia e paz interna os Estados federados, si a 
funcção passasse a ser do Executivo, como expuz, em prol da minha 
opinião, a aucto.rida<le de provectos publicistas e commentadores da 
Constituição Argentina, de onde copiámos a locução ; e na.da disso 
contestou o illustrn escriptor. 

A invasão e perturbações d.a ordem material em um Estaido ·serão 
sempre factos de notoried•ade e repercussão em todo o paiz e terã•o 
por si o testemunho das populações e publicida·de rapida pelo tele-
grapho e imprensa; outro tanto, porém, poderá não succeder com as 
violações da fórma de governo, pretexto excellente para a.s violenctaf! 
do podei- que tem á ·sua disposição o producto das rendas publicas o 
a força armada. Reflicta sobre isto o illusti·e escriptor , tendo sempre 
em mente os precedentes tristissimos da histol'Ía das inte·rvenções pelo 
executivo na Republica Argentina, no regímen da sua Constituição 
de 1853, e não concorra com as suas luzes e competencia na ma.teria 
para que desgraças taes venham a tel' logar entre nós, que tão pouco 
nonbecemos ainda as difficulda<les do rngimen federativo p1·esi-
dencial. 

'Dambem não pu<le perceber como ou em que possa prejudica-;: 
ao systema do meu projecto o mais que ·disse o illustre escript·or nessa 
sua publicação a que me estou referindo. Tudo o que leio nessa parte 
do seu escripto entende unicamente com a especie do n. 3 d·a disposição 
constitucional, como positivamente declara o illustre escriptor, e para 
os casos de tal especie o meu projecto pro.põe a iniciativa eX'clusiva 
do executivo. 

E stamos, pois, o illustre escriptor e eu ·de pleno accordo neste 
ponto, sem eX'cepção dessa mesma affinidade, que o illustre escriptor 
aecentúa, com a medida <lo si.tio, que fui o primeiro a reconhecer 
quando conclui o ~ 1° do art. 1° do projecto com aquelle pan-enthesis 
onde escrevi: "- Const., arts. 48, ns. 15 e 80, ·~§ 1 e 3". 

F allarei agora da parte que cabe ao judicia11.o federal no plano 
do projecto : r ! 'I 

No re~imen federativo que ·adaptamos, este poder acha-se por 
suas altas funccões e especialmente pelas do seu mais elevado orgão -
o Supremo T ribunal, - na posição de arbitro constitucional em todas 
as questões -de caracter judiciario entre a Uniã-0 e os Estados federados 
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ou destes entre si, de par com o seu excelso papel ·de elemento pon-
derador na acção politica. do·s outros dous ramos do poder publico 
nacional. 

E' sua a competencia p a1'a rever em ultima instancia, dadaf 
certas circumstancias, e pena é que não a tenha em toclo·s os casos, 
as decisões finaes dos juizes e tribunaes dos Estados, como ·Sua tambem 
a de co-rrigir em qualquer tempo, em beneficio dos condemnados em 
m,ateria criminal, os erros de direito ou ·de facto ·de seus Tespectivos 
p rocessos, quando estes já são cousa definitivamente julgada para as 
justiças regionaes. 

·Pert.ence-lihe, por fim, a extraordinari•a funcção de cessar itn specie, 
deixando de applica.'l-as nos casos concretos chegados ao seu conheci-
mento jurisdiccional, aquellas leis ou actos dos governos locaes que 
violaTem principias ou clausulas cfa Constituição nacional ou de leis 
federaes não inquinadas do vicio de inconstitucionalid:a.de. 

P~de-se, pois, dizer que este poder, no exercicio -0rdinario de 
suas funcções especificas, intervem permanentemente, quotidiana-
mente em nego.cios da maior importancia cfa vida autonom.a dos nossos 
Estados fe.derados: - ·OS julgados de seus juizes e tribunaes, os actos 
de seus governos, no a:specto da constitucionalidade : su:as consti-
tuições; suas leis ordinarias. . . es 1et que, como diz o publicita argen-
tino L. VareUa (Est. sobre la Const. 'Jllbic., edic. de 1896, p. 229) mas 
frecuente-.mente inver'lfien.e en la,s p11ovincias, po1· razon àe las fun-
ciones q_u'e le están encommendad!as. 

Não é esta, entretanto, a intervenção que o meu projecto· attribue 
ao judiciaria federal; esta é uma intervenção normal ou de caracter 
ordin·ario, sem limitação de tempo ou de logaT, a:o. passo· que a do 
projecto é de caracter exira011dinario, importando uma verdadeira 
prorogação de jurisdicção, com objecto limitado e competencia res-
tricta, e tendo por causa unica - senvpre e n ece.ss·ariam1ente - o 
facto de uma inteTVimção politica já iniciada ou leva<la a effeito· por 
outro poder. 

E' permanente, como vimos, a intervenção ju<liciarin commum ou 
or.dinaria; a do projecto, porém, é de ·duração transii.toria, e esta 
determina.da e limitada pelos proprios factos e ·circumstancias que 
houverem p1·ovocado a intervenção poJitica. 

Manifestada, pois, a necessid'ade de uma intervenção com funda-
mento no art. 6° da Constituição, sua vniciativa (attenda-se bem) 
nunoa pO.clerá pMtencer ao ju1cliciario, pol' ser isso funcção ele natureza 
poliüca ; ma:s, realiza:do o facto, •a intervenção ordinaria que este 
podeT exei·ce por virtude de suas funcções normaes accrescerá, com as 
já indicadas limitações de objecto e fogaT, esta outra intervenção 
de caracter extl'aorqinariio que o pTojecto lhe confere, e que acom-
panhará o processo P:a: inteTVenção politica como um a~cessorio desta. 
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Não posso, po.rtanto, ser ·accusado de haver creado ou disposto 
uma cousa inutil no meu projecto, quando por esta fórma redigi o .§ 3° 
do seu art. 1°. 

"0 Poder Judiciaria intervirá para processar e julgar os <irimes 
politicos que, attentando directamente contra 'ª -0rdem interna do Es~ 
tado e o livre exercicio· de attribuições de orgã:os de ·seu governo, forem 
causa de intervenção effectuada nos termos desta lei, ou <ia.usa ou 
consequencia dos factos que provocaram a intervenção. (Ü<mst., 
art. 60, i) ." 

V~amos a constitucionalidade desta parte do projecto. 

IV 

Escreve-nos o Sr. Deputado Amphilop\hio : 
"A lei n . 221, de 20 de novembro de 1894, assim dispõe, no seu 

art. 83 : - "A jurisdicção privativa <l:a justiça federal, em relação aos 
crimes políticos, não comprehende os praticados contra as autoridades 
dos Estaidos ou contra a ordem e segurança interio.r de aJ:guns delles, 
por nacionaes :ou estrangeiros nelles domiciliaidos, salv-0 nos casos dos 
crimes que forem causa ou consequencia de pertuTbação que, nos 
termos <lo art. 6° da .Constituição, occasionarem uma intervenção ar-
piaéLa federnl." 

E eis ahi o § 3° do -art. 1° d-0 meu projecto, eliminaida do texto 
ti'anscripto .a palavra - 1!1irma:da ---., que está nelle qualificando. toda.a 
as intervenções do governo federal e que entendi não reproduzir no 
projecto, pela .simples razão de que a p1·opria intervenção decretada 
na intenção de ser levada pelas .armas poderá vir a realizar-se por 
meios pacifico.s, ca:sos em que poderi·a a expressão suscitar <luviclas 
sobre a in~'lligencia e applicações da lei. 

Nada repugna, entretanto, admittir em principio que o crime 
politico possa provocar uma intervenção ·de caracter pacifi<io, e todos 
comprehendem que esta deve ser preforiéJla, sempre que fôr possível 
o seu emprego. 

"Na Republica Argentina, diz o eminente publicista Estrada, a 
acção nacional póde ser pacifica e póde ser armada; em todos os casos 
porém, é coercitiv.a, porque :a Constituição não ordena ao Governo 
de proteger, mas autoriza a intervir" (D ir . Fed., traduc. do Dr. R. 
Octavlio, n. 174). - 1 

A lei n. 221 reproduziu, por sua vez nesta parte do· seu texto, 
pl'incipio já mui -conhecido entre nós da Oonstituição da Suissa, razão 
por que não me parece sem utilidade .por acaso mosti,ar até onde •se 
tem julgado necessaria, naquelle paiz, essa prorogação de jurisdicção 
judiciaria federal, com fundamento IUllico entlre nós no f.acto d.e uma 
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intervenção politi0a já iniciada e como termo ou medida comple-
mentar do seu proce·sso. 

1São do proprio TTibunal Federal daquella Republica o~ conceitos 
que passo .a transcrever, extrahidos de um Telatorio do anno de 1881 : 
- "Aux termes de Part. 112 etc ... la compétence de la Oonfédération 
en matiêre pénale cet lim~tée aux crimes et délits politiques qui ont un 
rapport ·d'effet à cause avec les troubles par les quB'ls une intervention 
fédérale armée a été occasionée. Toute révision de Oode Pénal 
Féderal, etc . .. devra, en lous cas, 11especter cetfo unvibe posée par la 
Constitution" (De Salis - Le Dr. Féd1• Suis., trad. de E. Borel~ 
vol. 2°, p. 85.) 

Feitas estas ligeiras referencias ás origens dest.a parte do projecto, 
seja-me licito dirigir esta pergunta, não aü illus1Jre escriptor, ma,~ a 
quantos tenham duvidas sobre a constitucionalidade do preceito da lei 
n. 221, reproduzi.do no projecto. Tínha eu, porventura, o direito de 
omittir no projecto essa parte da lei em questão, qll'ando mesmo du-
vidasse de •sua pureza ·constitucional, eu - legislador, eu - parte do 
po·der creador dessa lei? 

Ah.solutamente não; e isso, 
1.0 porque aiqµella lei é, no ponto de que me estou occu_pando, um 

acto de interpretação legislativa do art. 60, lettra i, dia Constituição, 
e por isso mesmo, emquanto não fôT revogada por outra lei ou decla-
rada inconstituciqnal por decisão irrevogavel do judiciario :federal, 
deve !'er para todfj. a gente, e sobretudo para o poder de que emanara, 
a expressã:o genuiµa e fiel do preceito constitucional interwetado; 

2. 0 porque, .sub.sistente e em pleno vigor aquella lei, a lei que 
viesse a sahil· <lo projecto seria evidentemente um ado incompleto se, 
tendo por fim, cpmo tem, regulamentar uma disposição d·a consti-
tuição, deixas:se de comprehender na sun regulamentaç.ão uma medida 
legal attinente ao p,ssumpto e de tão vital interesse para este: 

3.0 porque finalmente, ter por inconstitucional a disposição allu-
dida e por este motivo .deixaT de consolidal-a no projecto, - fôra 
talvez entregar o~ crimes políticos - W./1Asa ou C101w.equend.1a da in-
terv1enção - aoos juízes e tribunaes locaes, que n~o offerecem na e;;-
pecie as condições de independencia e ~mpaTcialidade com que se 
justifica a preferencia ela lei pelos oTgãos ela justiça federal. 

Esta faculdade de verificaT a constitucionalidade das leis ordi-
narias é tudo que de mais delicado se póde ·conceber em qualquer sys-
tema de governo, :p:i.ónnente quando levado tão longe, como se vê entre 
nós o principio da separação dos poderes e sua in<lependencia reci-
proca; e se, Tealisanclo um elos maiores progressos <la sciencia politica 
em nossos dias, o direirto publico americano veiu conceder ao Poder 
.JudiciaTio uma tal attribuição, timidamente ensaiado no direito co-
lonial, sabemos todos com quanta prudenCÍta, sabedoria e circum-
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specção tem .sido esta importante funcção exercida pela Côrte Su-
prema daquelle paiz, desde os primeiros tempos de sua gloriosa exís-
tencia, ·quando dirigida ainda pelo ·seu eminente presidente, o inol-
vidavel J. Marchall. 

· Os .arestos desse tribunal a respeito não podem e não devem ser 
jámais esquecidos por nós, e é por isso que V·OU pedir ao seu luminoso 
conjuncto as poucas regra·s que passo a traduzir, cJriguas ~em duvida 
da nossa meditação no tocante a esta parte do projecto . 

"E' um dever de acatamento á auctoridade, integridade e patrio-
tismo do poder que elaborou a lei presumir sua validade quando a 
violação da Constituição não fôr m.anife.sta - beyond ctZl reasona,ble 
doubt." 

"Na duvida a soluçã-0 deve ser pela validade da lei - thle res1olu-
iion mu'.St -support the l,a,w." 

"Se uma lei póde ·ser valida ou não, segundo as circumstancias, 
som.os obrigados a presumir aquellas ci1rcumstancias que militam p·ela 
vali.dade - would be bo.itnd to p1'eswme that such circum.st.ances exist~ 
as w.ould rendJer it va,lid.'' (Will-Oughly - The Supreme Court of the 
Unitecl-States, edic. de 1890, p. 38; ·Cooley - Princip. of. Const. La.w, 
edic. de 1891, p. 159, 160). 

Ni<nguem ignora que leis inquinadas do vício de inconstitucio-
nalidade, na: opiniã·o dos competente·s nos Estados Unidos, teem, não 
obstante, produzido •alli pacificamente todos os seus effeitos sociaes e 
juridicos, po.r falta do pronunciamento jud~ciario reconhecendo-lhes 
tal defeito; e aquella, conhecida pela denominação - The M~s:s·ouri 
Oompromise Act -, cuja .declaração de invalídaide pe1a Côrte Suprema 
precipitou a tremenda explosão da ma:Íor guerra civil de nossos 
diia.s, aquell.a teve de execução pacifica os 35 annos que decorre;i·am 
de sua prom.ul~a.ção .até á deci'São do famoso - Drecl - Scott dase . 

A lei n. 221 não precisa., entretanto, ·defesa minha; defendeu-a 
j á com ·a competencia e autoridade que lhe são proprías o seu prin-
cipal autor, o Sr. Campos Salles, proeminente collaboTador da Con-
stituição, como sabemos ; e trasladando para aqui as palavras ele 
S. Ex., dou por terminada a defesa do meu projecto. 

Disse S. Ex. da tribuna dà Senado, em 1895: 
" •••••••• •• •••••• • ••• • •••••• • ••• •• •••• • •• •1• •••••• •• ••••• 

O honrado Senador tem. dito com tanta ímístencía que a lei de 
1894, que completou a just iça federal, offende no art . 83 a Consti-
tuirão. que me obriga como um do·s autores dessa lei a; vir dar uma 
exp'licação ao Senado. 

Antes de tudo, devo informar .ao Senado quo não sou ·autor ex-
clusivo dessa lei. O prímerro projecto foi elaborado em 1891, e tive na 
elaboração desse projecto o ·concurso de dous espíritos absolutamente 
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insuspeitos ao Senado e da mais alta competencia, da mais reconhe-
cida capacidade. RefiTo-me ao .Sr. barão de Sobral e ao Sr. conse-
lheiro Barradas. 

O Sr. barão de Sobral, que teve terq.po e opportunidade de auxiliar 
efficazmente com a sua elevada capacidade e com o seu talento pra-
tico o governo <la Republica no tempo da dictadura, foi sem duvida 
nenhuma um dlos espiTitos que mais deprnssa puderam affeiçoar-se a 
este regimen e a este organismo, que nós pedimos emprestadü· ao direito 
publico americano. 

O Sr. conselheiro Barra,das, devo dizel-o com franqueza ao Sena·do, 
foi de entre os 1antigos magistrados do impeTio o unico que encontrei 
(não conversei ·com todos, sinão ta!J.vez tivesse encontrndo outros) foi o 
unico que encontrei familiari'zado com -0 direito publico americano. 

E fot por esta circumstancia, foi porque comprehen·di desde logo 
que elle podia ser um dos mais competentes, um dos espíritos mais 
autorizados para dar execução ao novo m·ganismo judiciaria, que, 
sem que houvesse da pa1rte de ninguem a menor •solicitaçã·o, indiquei-0 
ao Ohefe do GoveTno Provisorio para ser um ·dos membrns do 1',ribunal 
Federal. 

O SR. COELHO RpnRIGUES - Foi uma feliz indicaçã10. 
O SR. CAMPOS SALLES - Pois bem; foi entre esses dous espíritos, 

cuj·a ·competencia ninpuem póde contestar, que me :a0hei quando se 
elaborava o pro.jecto que hoje é a lei de 20 de novembl·o de 1894. 

Essa questão relativa ao art. 83 não pa,ssou sem muita meditação, 
sem um largo debate, entre as tres pessoas que procediam á elaboração 
do projecto. · ·· 1 

·Confe.sso que quem levantou a idéa fui eu; mas todos nós me-
ditamos muito principalmente sobre esse ponto: - si em frente d:a 
Constituição a 1ei poçleTia estabelecer aquella clausula; si isso não 
poderia importar uma restri.cção posta á competencia: estabeleci.da peh 
Constituição, em favor d.a justiça federal ou si pelo. contrario· o pre-
ooito constitucional não era de mo·do algum offend.ido com essa di·s-
posis;ão. 

Fico:u: assentad·o, depois de madura reflexão, depo·is de muito 
estudo, que n6 . poderíamos lança:r na. lei a ·clausula do· ·aTt. 83, sem 
offensa a nenhum pl'eceito d'a Constituição. 

E vou dizer ao Senado por que a·ssim pensámos. 
E' certo que na nossa Constituição não está escripta a differença 

entre os crimes políticos locaes e os c11.mes políticos federaes. 
Entretanto., essa. ·differença vem expressamente lança.d.a na Con-

13tituição Suissa. Ahi se diz que compete á justiça federal conhecer, 
em mateúa federal, dos crimes e delictos políticos que forem a causa 
ou consequencia da . pe:rturbação ·que occasiona:;se a intervenção ar-
m.ada. 



Quer ·dizer que, fóra deste caso, quando não se tratar de crime que 
ooja rnsultante da intervenção armada d-os poderes da fodernção em 
um cantão, o crime, ainda que .seja de natureza politica, não pertence 
á competencia da justiça federal, e sim á competencia da justiça can-
tonal. Esta é a doutrina estabeleciicla na Constituição Suissa. 





Indicaçao Martins Junior 
1899 

( 5upplernento ao uol. 1 ) 





CA.lVIA~A OOS DEPUTADOS 

SE SS Ã O DE 16 DE JU NH O (1 899) 

Jiblg,a qite nem ct União, só por si ou vo1· accôr'do com qualqit'er Estado, 
pó de legislar sob1·e a f órma de eleição oit rvomeação do chefe s1t-
pr,emo do PodJer Executivo d'e qualque{r dois Esbadós da federação; 
nem ás te_qislaforas esfaduaes asS'iste qualqu,'er ({J,utoridade para 
'fa:terern leis, em virt1ide das q?u»es o Poder Bxecwtivo Municipa'l 
seja exercido JJOr funociona1-ios de nornJeiação do chefe do E xecutivo 
estadu{kl, com votos em separado dos S1·s. Luiz Domvngues e Arro- . 
xeVlas Galviio 

Ao .qUJe nos parece, a·s queistões exprnssas na indicação apresentada 
pelo illustre Deputad·o d<0 Estado de Pemmnbuco, Dr. Martins Junior, 

são ·de ordem a não tolerar, em presença do espi-
P·arecer rito e dos textos constitucionaes, nomead•amente 

dios •art·s. 1 º, 63 e 68, a mais ligeira sombra d:e 
duvida acerca d·a solução que implicam. 

Não póde a União legislar no sentid-0 a que allude a indicação e 
em qualqwer das hypotheses figuradas, por isso que, segundo a Consti-
tuição Federal, pertence aos E·stados imprescriptivelmente a .organiza-
ção ·dos poderes publicas locae&, cujos orgãos, bem oom-0 destes a respe-
ctiva latitude de acção no tempo e no espaço, só as oonstituições esta-
duaes teem competencia para e-stabelecer e Tegular . Desde que se 
res-peitem os princípios constitucio1HlJ8S da União ( Oonstit. Fed., 
art. 63), nenhum embaraço se contrapõe ao exercício sem contraste dti 
diTeito que aos Estados compete de se regerem pelas constituições e 
pelas leis que livremente adoptarem. A unica restricção qITe o E·sta-
tuto Federal consigna é ·a que v;em declarada no art. 2° das Disposi-
ções transitori'as, e aliás já resolvida em caducida-de, por.que é reforente 
aos J~stados que não se organizassem dentro de dous annos da data 
da Oonstitu i1~ão· . · 

Nenhuma intel'venção, poTtanto, póde ter a União em materia de 
organização dos Estados e nenhuma reserva se foz para estes ou para 
aquella no sentid-0 de ~utorizal-os a entrar em qualque·r accôTcfo a 
respeito de semelhante materia. 
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Ao contrario, já pela natureza da mesma materia, que em dou-
trina não se coaduna com a daquellas qu.e podem ser objecto de taes 
accordos; já pela fidelidade com ·que a Constituição Federal reflecte 
:teste ponto a doutrina (arts. 4°, 9°, :§ 4; 13, 34, §.1§ 6° e 10; 48, § 16; 
60, .§ 2°; 65, n. 1 et po,ssiirn) ; já pela irrootringibilidade dos princípios 
0onstitucionaes que 0onsagram a autonomia dos1 Estados e fixam a 
0ompetencia para a organização dos poderes locaes e parn a ÍllStituição 
das respectivas leis organicas (Oonst., art . 90, § 4°, combinado com os 
arts . 1° e 63); já pela propria restricção -accidental, singular e ora 
caduca do art . 2° das Disposições tr~torias que explicitamente l'e-
conhece e confirma toda a jurídica extensã-0 que vimos attribuindo á 
competencia em .questão - a ve.rdade incontroversa e incontrovertivel 
é que nenhuma ingerencia é dada á União em ma teria de organização 
de Estados. 

Não sómente, e sob pena de mentir ao espirito do systema, lhe é 
vedada essa ingerenáa, P'ºr incompatível com a sua expressão consti-
tucional, com a sua essencia e com a sua funcção política, no regímen 
vigente, com-0 aos Estados é defeso acooital-a ou 0onsentÍT nella, sob 
pena <le an.nullar-se do modo o mais irrisorio a importante parcella 
da soherania cujo exercício lhes foi out.argado. 

Outrotanto cump~ dizer da illegitima interferencia do Estado na 
e;conomia dos muni.cipi•os, a quie se refere a segunda questão formulada 
na indicação. 

Com effeito, por motivos· analogos aos que vimos de expender, não 
tem ·O Legislativo estadual autoridade alguma para h,zer leis, em vir-
tude das quae.s o .agente do Executivo Municipal seja de nomeação do 
Chefe do Executivo dp Estad-0. 

A independencia do municipio é base de todo gx>vierno livre, qual-
.quer que seja o regímen adaptado; no da Constituição de. 24 de Feve-
reiro, porém, é fundaIIJ.ento angular do novo edificio politico, é preceito 
intangível que, por mais especioso que seja •O pre.texto invo0ad-0, não 
póde ser objecto de si.inples tentativas sUJbversivas sem grave prejuízo 
de toda a 1ordem constitucional; é dogma . 

Em tudo quanto :respeita ·aio seu peculiar interesse, os municípios 
gozam da mais ampla autonomia, a .qual, por isso mesmo que lhes 
foi deferida pela Constituição Federal, independe substancialmente 
de quaesquer disposiç00s de leis estaduaes, e de modo algum póde ser 
alcançada por estas ( Const ., art . 68), quando firam aquella autono-
mia, como no caso figurado na indicação, P'OÍs nã·o se compTehende 
um podeT autonomo cujo chefe seja um delegado de poder extranho, o 
qne implica uma relação de subordinação . 

Si é oorto que as invasões• que os poderes da U niã·o possam realizaT 
na esphera estadual, constituem graves attentados contra a Constitui-
ção da Republica, não menos certo é que attentados igualmente graves 
contra a mesma Constituição se conteem nas in-vasões que os poderes 
estaduaes possam praticar contra a autonomia dos municipios. 



31 -

Isto posto, conclui.mos que, em face da Constituição, dos textos 
constitucionaes em geral e nomeadamente dos arts. 1 º, 63 e 68, nem 
a União, só por si ou por accôrdo com qualquer Estado, póde legislar 
sobre a fórma de eleição ou nomeação do chefe supremo elo Poder 
Executivo die qualquer <los Estados da federação; nem ás legislaturas 
estaduaes1 assiste qualquer autoridade para fazerem leis em virtude das 
quaes o Poder Executivo municipal seja exercido por funccionarios 
de nomeação ·do Chefe do Executiv10 estadual. 

AnipJiilophio - P. de accôrdo com as conclusões do douto pare-
cer, attentas as ·disposições constitucionaes nelle citadas . 

Não me parece, entretanto, que nos dominios da pura theoria e 
segundo os principios organicos dos g<0vei·nos federados pelo typo -
Estado Fede'1ial, qual é o nosso, possam ser comide.rados como invasão 
indebita da União na vida autonoma dos Estados federados <0s preceitos 
e regras, ele caracter geral e uniforme, que, aquella porventura ad-
optasse, como disposições permanentes da sua Constituição, sobre a 
fórma ou processo de eleição· dos governadores ou presidentes dos re-
feridos Estados. E, com maioria de razão, estudada do mesmo ponto 
de vista a segunda these da indicação, nada obstaria, no meu sentir, 
a que os Estados particulares, membros ela foderação, em suas consti-
tuições ou leis complementares regulassem o mesmo assumpto, no to-
cante á eleiçã,o dos orgãos do Executivo Municipal. 

Em um como em outro caso, a autonomia local, quer dos Estados 
particulares, quer dos ::M:unicipios, ficaria salrnguardada e devidamente 
garantida pelo fact•o da livrn escolha dos funccionarios, muito embora 
preestabe1ecidas em disposições legislativas, de permanencia consti-
tucional, as condições de fórma e processo ela eleição. 

Isto nada implii.Jaria, penso eu, com os pTÍncipios institucion•aes 
dos governos de feclieração in specie, governos de soberania una e in-
divisa na sua essencia como caracter fundamental <la especic e attri-
buto por excellencia privativo da collectivicladie superior - o Estado 
Faderal; podendo este, portanto, no usü legitimo do poder supTemq 
inherente. á sua soberania e dentro das raias do seu direito interno, só 
conceder ás collectividades inferiores· uma autonomia menos ampla elo " 
que aquella que o pareceT logicamente deduz da lettra e espirita de 
nossos textos constitucionaes; como poderia ainda aquella entidade so-
berana, com igual direito e a mesma competencia, autorizar em favor 
dos Estados e particulares as restricções em questão rnlativamente á 
autonomia dos organismos municipaes .. 

Nos Tegimens federativ·os pelo typo-Estado Federnl não é 'º gráo 
ou extensão da autonomia local o criterio juridico para decidir da 
qualidade ele membTO ou não da federação; e. si na indicação elo verda-
deiro criteri>o a respeito reinam ainda duvid·a e controversia entre os 
publicistas que mais tiee.m estudado este difficil a{lsumpto, tratando-se 
de llJllla fórma ele governo que só em 1787, com a actual con tituição 
dos Estados Unidos, veiu a ter sua primeira experiencia, nem por 
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isso é menos certo que tal criterio nunca poderá consistir no qVJantum 
do exercicio da &obernnia que em cada organismo federativo fôr pelo 
E stado F ederal outorgado a seus res·pectivos membros - as personali-
dades fe<lerad·as - como seus orgãos immediatos no governo da com-
munhão; pois que o gráo ou exwnsão dessa autonomia é simples ques-
tão <le direito inteTno e conveniencia politica, que cada E sta.do Federal 
res·olve ·como lhe apraz, consultando se.u s antecedentes historicos, suas 
condições politicas e sociaes e seUJs interesses geraes pelo criterio. e 
instincto <la propria conservação . 

E os1 factos são uma 0onfirmaçã-o do meu pensar, como se• poderá 
verificar do exemplo que offerecem os cantões .do Est'ado Feiknil da 
Suissa, depois das Constituições ·de, 1848 1e 1874, quaTudo compar ados, 
no ponto de vista dos limites de sua autonomia res.pectiv·a, com certas 
colonias da Inglaterra, as de respomsible governm:.ent, ou com algumas' 
das provincias do impe:rio da Austl'ia-Hungri.a; coloni·as e provincias1 
que, a despeito de sua condição commum de partes integrantes de Es-
tados unitarioo (de par te a união, de especie: clifferiente, entre a Aus-
tl'ia e Hungria, pela u!llidade do chefe suprenio <los dous Estados), 
gozam, no emtanto, die auton•omia local a muitos rnspe~tos mais ex-
tensa do que aquella de que se acham de p:osse as entidades componen-
tes da fedieração a que 

1
alludo . 

De ju1·e constituen(J,o, pois, não teriam minha adhesãoo as conclu-
sões ·do res;peitavel parecer . Com ellas, porém, iestou de accôrclo, desde 
que o estudo da mateT~a pela Commissão fi0ou subordinado á condi-
~ão de um exame de interpre:taçã·o de textos escriptos da nossa lei 
constituci:onal, e esta, com effeito, positivamente prescreve : 

1 º, .que, a restTicçf)10 unica á autonomia dos. Estados foderados 
conEiste no respeito destes aos principias constitucionaes <la União, 
mediante as clausulas exprnssas ou as implicitamente contidas nas 1ex-
pressões dos te;xtos constituc~onaesr ( Const . , arts . 63 e 65, n. 2) ; e 
nenhuma clausula existe expressa nesses textos ou implicita nelles 
com o poder de justificar as restricções a que allucle a primeira das 
theses da Indicação; 

2°, que a autonomia dos municipios seTá assegurada em tudo 
quanto respeite ao seu peculiar interesse ( Const . , art. 68) ; e nada 
se concebe que mais de perto affecte aos interesses peculiares dos or-
ga1ásmos municipaes dq que as condições de elegibilidade e1 a fóTma 
ou processo da eleição dos depositarios do seu Executiv:o local . 

Resolvidas por cista fónna as duaJs importantes questões die di-
reito, contidas na Indicação, parece qUJe não seria impertinente, ou 
descabido indioar, neste mesmo estudo, quaes as garantias em prol da 
Dnião e1 quaes aquellas em pl"Ol dos E stados foderados, quando as leis 
eleitoraes ·destes, em relaçãlo á União e ás do municipio, em relação 
á União e aios Esta-dos a que pertenceirem, constituiTem ameaças ou 
perigo real para a vida federativ·a <la N a·ção ·ou par a a harmonia do 
funccionamento clio·s diversos o'l:gãos do apparelho. govern.ativo, na 
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sua a:cção collectiva dete1rminada pelo concurso Eim.ultaneo <los orgãos 
fed:eraes, estaduaes e m.unicipaes. E, um.a vez apreciado o assum.pt10 
por este aspecto, pode:ria a Com.m.issãio completar o seu trabalho, in-
dicando tam.b.em. ·OS· meios de garantir, em p110l dos Estados, com.o 
em prol elos municipios por igual, a execução die suas respectivas leis 
eileitoraes, quando violadas JOU •ameaçada-s por intervenção indebita, 
as .elos Est·ados pela União, as :dos municipios por esta ·Ou por aquelles. 
-X avier da Svlveira J wnior, relator. - llfoi·tins J unior.-J oiio Ga-
leão ÜCl!f'vallúal.-Alfredo Pinto .-Lw.iz DomJingues, com o seguinte 
voto : Consoante o meu modo de veT, externado em m.a:is de um parn-
c.er, nego .competencia ás legislatm'as ·ordinarias do Congresso Na-
cional para interpretar qualquer texto constitucional, ·sinão paTa uso 
proprio, isto é, exerce1I1do ·suas attribuições, caso em que tambem a 
teem, exiercendo as propúas, as legislaturas estaduaes e as munici-
pae&; e, por isso, .deixo dei pronunciaT-me sobre as theses constitucio-
naes propostas pela Indicação, que não visa oUJtra cousa sinãio a in-
terpretação da Constituição. 

De accôrcl:o com ·O voto do Sr . Luiz Domingues . - Arroxellas 
Galvão . 

Indico que a Commissão de Constituição, Legislação e Justiça 
emitta o seu parecer sobre o seguinte lJonto «1e Direito Publico Con-

stituc:Uonal: 
lt1dkação Dadas as disposições elo& uts. 1°, 63 e 68 

da Constituição dei 24 de Fevernir.o, e na ausen-
cia dos casos a que se refere o art . 6° da mesma Oomtituição, é 
perm.i ttido : 

ia) A' Uniã·o legislar, por si só ou ·de accôrdo com qualquer Es-
ta:do, sobre a fórma de eleição ·OU D'omeação do chefe ·swpremo «lo 
Poder Executivo estadual? 

b) A'& legislaturas dos Esta·dos fa2ler leis em virtude .elas quaes o 
PodeT Exe1cutivo municipal seja exercido por .autorida:de n•omeada 
pelo chefe do Executivo estadual? 

Cam.am -cfos Deputados, 20 cLe outubro de 1898. - Martins 
Junior. (*) 

( •) Não consta da Synopse o andamento da indicação. 
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CAl'l.LA.tiA OOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 19 DE JUNHO (1891) 

O Sr. Bar-bo•sa Lima - Sr. Presidente, tive a honra de receber 
da Oamara dos Deputados do E stado ·de Go·yaz a representação que 
envio á mesa. 

Goyaz, Sr. Presidente, como sabe a Oamara, e como nesta repre-
sentação se dá prov·a eloquente, for uma victima da interferencia do 
poder central na organisação definitiva dos Estados. 

Esse Estado foi o primeiro a decretar a su a constituição, na qual 
se instituiu a existenci:a de uma oamar.a unioa. 

Mas, reunida a assembléa constituinte, o governador, que já não 
~ra o distincto official do exercito, o Sr. Dr. Rodolpho Gustavo da 
Paixão, prestando-se a manejos de individu:os que ·alli querem influir 
decisivamente na escolha d:o governador definitivo, e tendo de cumprir 
as orden.s de ministros <lesabusa·dos, que teem a coragem de, por r.ssa 
fórma, comprometter o nome elo Presidente ela Republica, no. exercício 
do seu alto cargo, ao recebeT a communicação de ·que a as·sembléa con-
stituinte achava-se pTompta para encetar seus trabalhos, fez-lhe saber 
qU"e, por não exisffi.tr ed!ifidio onde ella JJOdesse funccionar . .. 

UM SR. DEPUTADO - Pretexto ridículo. 
O SR. BARBOSA LIMA - .. . a a'diav.a para 1° de J>iinho. 
Ma.s, notai mais, um distincto representante daquella corporação, 

qU'erendo mostrar quanto era injustificaaa a Tazão alleg'ada pelo dligno 
representante do poder prepotente que assim exorbitai·a de suas attri-
buições legaes, offereceu o seu palacete e .ao mesmo tempo. prestou-se 
a fazer todas as despeza:s necessaTÍas para adaptal-o quanto antes a<> 
funocionamento da assembléa. 

O governa:dor, de accôrdo com as instrucções que recebel'a, man-
teve suas 0°rdens. Os illustres membros da assemb1fa legislativa d:o 
Estado de Goyaz, ·querendo tanto quanto dependesse de suai acção. im-
pl'dir lutas e evitar conflictos, em vez de :grocedeTem muito legitima-
mente de a:ccôrdo com o mandato que haviam recebido e funccionarem 
quand rnJême apezar elas ordens pretensamente lcgaes, apezar dos obsta-
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culos levantados por aquelle sób.a do sertão, quizeram ainda dar uma 
prova do seu acendrado patriotismo e appellaram para o intitulado 
ministro do interior. 

Pois bem; este cida.dão cujos actos não dis0uto com o fim de der~ 
ribar ministerios porque convictamente não farei <le modo algum 
parlamentarismo; este cidadão que pretendia nesse momento ·concre·-
tisar toda a autoridade do Presiaente <la Republi0a !Jarantia aos il"/Jus-
tres membros àla Assemb.zéa Oonstifointe de Goyaz que o mc'liarnento. 
b'ci•ia, sómente aq1~e lle e que a 1° de junho a assem'bléa se pod ria defi-
nitivamente installal'. 

A 1° de junho o governador do E.staclo de Goyaz, que era já outro 
delegado foceni ·ta, convencido de que não era possível Teunir votos 
suppostos, capazes de eleger para o alto cargo de gornrnador de Goyaz 
um individuo manivella, dos aulicos, dos validos do primeiro magis-
trado da Republica, teve a auclacia criminosa, de pela segunda vez, 
adiar a installação do Congresso Constituinte para 15 ·de novembro 

O SR. BEVILAQU.A - Parodiou o que se tem dado no Ceará . 
O SR. BARnosA Lnu - Não tomarei .a liberdade de occupar por 

muito tempo a attençfto desta illustre casa, nem o assumpto precisa 
de commentarios. (Apoia~os.) 

Não preciso fazer commentarios, que os fará a indignação que 
se tem condensado nos corações dos verdadeiros patriotas, daquelles 
que sabem o que é a Republica, muito clifferente daquillo que por 
ahi se anda fazendo. (Apoiados.) 

P\elo art. 35 ·da Constituição Federal inciwnbe ao Congresso velar 
sobre a giiarda da Oon1stitiiição e cki,s leis . 

Se concoTdassemos com a doutrina ele uma hermeneutica vesga 
que vive a falsificar textos de lei, si prevalecesse o regimen semi-di-
ctatorial que se pretendeu implantar de 24 de fevereiro para cá, nós 
poderíamos consentir silenciosos qU'e semelhante interfereucia con-
tinuasse. 

Existe, porém, dilspo·sição na Co113tituição que manda que os 
executores da lei procurem sempre inspirar-se nas normas do· regímen 
federal, nos dictames da doutrina republicana ( art. 78). 

Portanto, não podemos permittir que occupe a ca<leira da presi-
dencia ela Republica, em vez elo magistraclQ com poderes definidos na 
Constituic,:ão, um semi-dictador; si tal existenéa é abm.ucla, mais 
ab9Urcla é ainda a clelegac:ão de poderes desta natureza ·a individuos 
que vão impedir a organisação dos estados federados. ...J 

UM SR. DEPDT.\JJO - E' um verdadeiro crime. 
O SR. FREDERICO BoRGES - Foi plano geral para todos os Es-

tados. · 
O SR. BARnOsA. Ln.r.A - Não preciso frisar, ou descer a detalhes 

para a comprehensão dos factos que estão no conhecimento da maioria 
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desta illus.tre casa, basta salien tar o facto. de que o individuo que teve 
audacia de postergaT a lei, foi secundado pelo primeiro magistr ado 
da Republica, ·que sabe que ha disposição na Constituição que respon-
s.abiifisa ois funccionarios publidos pelos abusos e om,iss&es 1w exercicio 
de se"Us cargo'S, asstrn cornJo os que negligenC'iam e não responsabil·isam 
os seuis sub(J)lternos. 

Na segunda parte desta disposição constitucional incorreu o Pre-
sid~mte da Republica e na primeira o seu delegado. 

VozEs - Muito bem; muito bem r 
Requeiro mgencia a V , E x . para ser submettida á consideração 

da CamaTa a indicação que aoabo de apTesentar , 
Vem á mesa e é lida a seguinte indicação : 

A Camara dos Deputados, no uso da attribuição que lhe confere 
o art, 41, e tendo conhecimento dos illegaes adiamentos com que vae 

sendo protellada a organisação do E'Stado de 
Indi.cação Goyaz, recommenda ao Presidente da Republica 

que faça .c21ssar essa abusiva intervenção do seu 
delega·do naquelle Estado, e extranha que o primeir o magistrado da 
Republica tão cle1)l'es·sa .despreze o compromisso que tom0u de cumprir 
e fazer cumprir a Constituição . - Barbosa Lima . C) 

DOCU:M:EN'l'OS 

E' igualmente enviada á mesa e vae a imprimir a ,.'.lguinte re-
presentação : 

E xm . Sr . Presidente e mais illustre-s membros d·a Camara dos 
Deputad•os - Nós, deputados á Camara Constituinte do Estado de 
Goyaz, vimos perante vós, legítimos orgãos ela Soberania Nacional, 
p·eclir p Dovidencias legislativas qu0 constranj am ·O g•overnad·or destie 
Estado a rnspeitar e obedecer a Oon titU!ição que, por uma maioria •de 
quasi ·dous ~·!·rços, d'ecretámos e p1·omulgámos, e a que elle recusa-se 
formalmente dar cumprimento, por termo-nos reunido, nãJo obstante 
o seu decreto, adi·ando a installação da Constituinte para 15 de No-
:vembro . 

Era a segunda vez que o governador, apoi acl'o na força, e .só 
com essa r azão, pretendia impedir exel'ce semos um mandato que nos 
ha>ia confiado ·O povo, na eleição mais livrn que se tem feito neste 
E sta do. 

E foi cheio de rnzões que nos collocámos neissa attitu<le--d~·;·esis-

( •) Xão con sta da Synovse o anclamen.to d a indicacão . 
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tencia ao arbitrio e á prepotencia de um governo sem escTupufos, 
orgão de paixões e interesses inconfe.ssaveis. 

Em principios de ,abril achavam-~ já nesta capital 23 depu-
tados reconhecid•os, numero sufficiente paira installar-se a Consti-
tuinte, quando o governador, por decreto ·de 7 desse mez, adiou-a 
para 1 de junho, sob o pretexto de que não ·havia predio com as 
accommo·dações necessarias para as sessõe1s . 

Em officio .que alguns dia·s depois lhe dirigimos, ponderámos a 
S. Ex . que o antigo edificio, ·onde funccionava a: assembléa provin-
cial, prestava-se ás sessões da O'°nstituinte, e quando não se prestas·se, 
o .deputado Antonio J osé Oaia·do offerecia-lhe a casa de sua residen-
cia, compromettendo-se a fazer nella, até ao dia da installa:ção - 15 
de abril, as alterações que -0 engenheiro indicasse ei pecl'imos que, a 
vüta disso e dos inconvenientes em retaTdar-se a -01·ganização cl'lSte 
Estado, reconsiderasse o seu a!Cto e r.ev·ogasse ·o decreito citad10. 

O governadoT l'€sistiu e o governo federal, pelo ministro do in-
terior, dirigindo um .appello ao nosso patriotismo, pediu-nos em tele-
gramma de 18 de abril que nos conformassemos com o adiamento, 
que elle nos .asseguraria todas as garantias para :a installação no dia 
1 de junho, em home11)ageni á lei e aos eleitores deste ESitaifk; . 

Nos conformámos, confiados na palavra do ministr•o, e como não 
eri:i possivel no,s dispersar:mos, porque muito·& de nós t ivemos de per-
correr duzentas e mais legnas a cavallo para cumprirmos o mandato 
popular, aqui nos conservámos com enormes sacrificios, soffremd•o 
consideraveis prejuizos em rnossoS< interesses, ausentes de no·ss·as fa-
milias, e aguardámos o dia 1 de junho . 

Ao approximar...se, porém, e se dia, novos boatos de orutro adia-
mento, e este para 15 de Novembro, vieram mrprehender-nos. 

Não acr1editámos que. o honrado governador, desembargador J oão 
Bonifacio Gomes de Si.queira, que na sua vida publica só tinha uma 
falta - haver condescendido com politicos sem escrupufos e adiado a 
installação da Oamara Constituinte do seu Estado, sem razão séria, 
Teincidisse nesse grave, erro, de que era o primeiro a exprobar-se . 

De facto, S . Ex. Tesistiu e viu-se na necessidade de pedir a sua 
ex·oneração e passar immediq,tamente o govérno 'ªº 1° vice-governador 
Constancio Ribeir.o da Maya, homem ignorante, e incapaz, e, por-
tanto, muito nas .condições de se transformar em cégo ins:trumento 
de um grupo que, não tendo por si o leme!Ilto popular, qUJe!: a todo o 
transe, por meio de todas a·s oppressões, conservar no Estado as po-
siçõ.es officiaeG que lhe deram ·os acasos d.a eleiçá!o do P.reHidente .da 
Republica. 

E empossado do governo, um dos primeiros actos do vice-gover-
nador foi o adiamento annuncYiad'°, e .cujos fundamentos enche.raro de 
indignação a quantos pensam que são attributos essenciaes ao go-
verno a seriedade e circumspecção . , 

Entre esses fundamento·s figura como primeiro a agitação d·o 
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espirito publico, quando 'O que a todos admirava era a indifferença 
da opinião desta cidade official d~1ante das arbitrariedades e atten-
üvdos de um govierno .que esicaTnecia do.s representant~s do povo, por-
que tinha o apoio .c1a força publica. 

Tomámos desde, então a firme resolução de installar os nossos 
trabalhos no dia 1 de junho, para o qual nos havia conviocado a 
mesa provi·soria, fundada no telegramma d'o ministro ·do interior a 
qllle nos TefeTimos, e de nos reunir todas as noites, se1m ·o .apparato e 
as formalidades de sessões de U!ma assembléa constituintei, dim ·de 
estudarmos a Constituição, já provisoriamente decretada em parte, 
e approvarmos as emendas que a sua leitura nos tinha suggerido. 

Essas mesma.s reuniõies começaram a inspirar desconfiança ao 
vice-governador, que nesise sentido officiou o Dr . chefe d~ policia, 
ordenand·o-lhe q111e nos vigiasse . 
__ A policia da cid.a,de, que, se fazia por uma,__patrulha de oito 

praças, passou a Eer feita por uma outra ·de cincoenta, que se distTi-
buia em magotes pela rua e em torno .(1a casa em quie1 celebravamos 
as nossas sessões . 

De seu lado o commandante do 20° batalhão de infantaria oTde-
nava e.xercicios ·de fogo pelas ruas da cid·a<le, alta madruga·da, alar-
mando a população com atToadoras descargas. 

E como o movimento de forças e estes exercícios .começamm a 
pro-v"Ocar justas cenS'Uras, para salvar as apparencias, manCLaram os 
adversa.Tios affiixar boletins pelas esquinas, chamando, em nosso nome, 
o po-vo ás aTmas, e fazendo espalhar .o boato de que nós, deputados, 
tinhamas nas proximidades da cidade 600 homens •armados para a 
luta com as tropas do governo; 1e com e1ste pretexto o Dr. ·chefe de 
policia mandou tomar por solda0do8 as entradias da cidade, e. quantos 
lavradoTe·S entra-vam oom seus carregamentos para o meroaclio, desde 
qUJe, conforme é aqui habito, traziam a sua faca ou garrucha, eram 
presos e Tecolhidos á cadeia, e antes de serem soltoe, levados á prn-
sença do chefie de policia, que os interroga-va sobre ·os boatos alarman-
tes, mandando escreveT o contrario do que depunham . 

Tudo isto se fazia com o fim ·de intimic1ar os deputados e obri-
gal-os a recuaT do cumprimento de .dJe-vm . Os f.actosi vieram demon-
1Strar que as .apprehensões da policia não passa-vam de umai farça 
ridicu1a, para justificar as suas arbritrariedades ou uma provocação 
parn um conflicto indispensavel aosi fins do goverrno . 

Sientindo-nos sem gaTanüas, dirigimos um ultimo appello ao go-
verna-do·r, combatendo as razões com .qu:e pretendeUJ legitimar o adia-
mento e pedindo-lhe a re-vogação do seu decreto de 21 do mez passado, 
·e declarámos a S. Ex. que, si não obstante mantivesse o seu a·cto, nós 
nos reunir:iiamos no dia 1 d1e junho, porque não esta-vam suspensas as 
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garantias constitucionaes e o direito de reunião estava no numero 
dellas . 

Em rnsposta, S. Ex. nos ameaçou de mandar dispersar-nos pela 
foça publica, como sediciosos, si insistissemos no nosso proposito . 

Em vista desta ameaça e das que fazia o chefe de polic:i:a aos 
deputados, intimando-os a não comparecer á sessão no dia 1, por .. 
quanto estavam á sua disposição 200 praças com a,s aTmas embaladas 

' para nos dissolver e desejava elle poupar derramamento ele sangue, 
impetrámos uma ordem de habeas-corpii,s ao Dr. juiz substituto do 
juiz seccional no impedimento deste, que, como deputado, era um 
dos iro petrantes. 

Foi a ordem de habeas-co1·pus concedirla pelo JUlz seccional, 
como vereis dos documentos juntos, _tão :m-·oce-dentes eram as razões 
em que nos firmav-amos para requerd-a. 

Não confiando, porém, na efficacia -dessa garantia, porque não 
podiamas absolutamente contar com a força publica, açulad1a contra 
nós por perfidas insinuações dos homens do grupo official, que nos 
hostilisa, resolvemos acceitar definitivamente todas as emendas á 
Constituição, mandar laVTar de vespera os respectivos autographos, e 
no dia immediato, illudiRdo a vigilancia da policia por um plano que 
havíamos combin.a;do, nos r-eunimos antes da hora, -de modo que, quando 
o chefe de policia ou seu delegado apparecesse co:i:d força, já t ives-
semas terminado os nossçis trabalhos, que não· passaram naqU'elle dia 
de preenchimento de formalidades, perfeitamente dispensaveis nas 
condições ano:rmaes em que nos achavamos, mas cuja prnterição· po-
deria ser ÍIJlvocada como pretexto para não Tespeitarem as nossas 
deliberações. 

Na noite de 31 de m11-io, estando já a guardar o edifício designaido, 
na fórma do regimento, pela mesa provisoria, em falta de designação 
pelo governo, para a installação da Constituinte, umas 20 praças 
ili postas em torno delle pelo delegado major João Maria Berquó, 
retiramo-nos alguns depi_+tados, ficando outros que ahi pernoitaTam. 

No dia seguinte, ás 7 horas da manhã, installavamos a sessão 
com 21 deputados, a maioria necessaria, e pouco- depois entraram 
mais tres, qtrando, entretanto, pelas contas da sentinella postada â 
porta do edificio, com ordem de não deixar entrar mais que 20 depu-
tados, só deveTiam se achar dentro 19. 

Eleita a mesa definitiva, assignados os autogr-apho.s, decretada e 
promulgada a Constituição, quando áis 8 e meia horas da manhã o 
presidente da Co11stitui11te ele pé prestava o compromisso de bem 
servir o logar de presidente do estado, cargo que, pelo art. 9° das dis-
posições transitarias da Constituição decretada, devia assumir para 
mandar pTOceder á eleiçãQ do presidente effectivo pelo povo, logo que 
se Testabelecesse o im:perio, da lei neste estado, com o rnconhecimento-
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e respeito ás dehberações de sua Constituinte, entrou na sala das sessões 
.o deleg·ado .de policia major João Maria Berqtró, acompanha.do· do 
tenente Pedro N olasco Alves Ferreira, e dos alferes Braz Moreira e 
Pedro Ludovico dre Almeida, inferiores e praças, e nos intimCYU a que 
não proseguissemos nos nossos trabalhos. 

Ponderamos-lhe que a policia estava a commetter uma illegali-
dade, ferindo garantias constitucionaes, pois aquella reunião, como 
elle proprio observava, nada tinha de sediciosa, não havia alli pessoa.s 
armad:as, a não ser as que o acompanhavam, e com as quaes nos 
ameaçava; realisava-se na me'11hor ordem, sem ameaças, sem violencias, 
oom arruido. 

A autoridade, porém, absolutamente a1heia ao direito criminal 
e .ás .disposições do codigo sobre sedição, nos replicow terminante-
mente que tinha -ordem expressa de impedir a continuação. da sessão, 
e que, si: não obedecessemos, mandaria entrar a força, que estava á 
sua disposição e com ella dispersar-nos-hia. 

A' vista disso, não tendo meio de repellir a força em defesa dos 
nossos direitos e das nossas immuniclades de deputados, pedimos ao 
drelegaid.o que mandasse o seu escrivão lavrar o· termo cm que seria 
t omada a nossa res1)osta á intimação, e como não comparecesse esse 
funccionario, o presidente ela Constituinte mandou reduzil-a a es-
cripto pelo 2° secretario, e depois de por nós assignada, entregou-a 
a0, delegado, que intimou-o a acompanhal-o á secretaria da policia, 
onde o ·deteve o chefe e o interrogou, pondo-o depois em liberdade. 

Esses factos, que nunca se deram neste estado nos peores tempos 
do absolutismo monarchico, dão-se em J:?leno regi:rruen republicano 
federativo, po.r falta die educação dem,ocratica nos depositarios da 
confiança política do gioverno federal. 

E' preciso que saibaes qrue esses graves attentados se commet-
ter am para a sustentação caprichosa de actos. illegaes, como· o são os 
ad±amentos da Constituinte do estado, decretados dBpois de promul-
gada a Constituição Federal. Esta Constituição no aTt. 63 estatue 
que os estados reger-se-hão pela Constituição e Ze1:s que ailiOptarern,, e 
na parte tocante á eleição, composição e funcções da ca.mara consti-
tuinte o que vigora neste estado desde 4 de outubro· do anuo passado 
é a C-onstituição provisoriamente adopta.da pelo governador e que, 
fixando no seu art. 113, paragrapho unico, o dia 13 de maiu para a 
installação da constituinte, não permitte ao governado1· o arbitrio 
de adiâl-a .. 

Vendo burlados oo planos que havia concebi.do para retardar a 
organi~ação do Estado e conserva1· posições que o povo livremente não 
lhe dará, o grupo politico, que tyrannicamente nos governa, lançou 
mão de outros recursos para 4estruir a obra que por pouco, não nos 
CUJstou o sacrificio da propria vida; por meio dos seus instrumentos 
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officiaes, mandou preparar inq:u:eritos falsos, em que teem trabalhado 
as autoTidades policiaes até alta no~te, e promover representações 
contra nós,. anancancfo por ameaças de demissões assignatura:s de em-
pregados .publicas e até dos alumnos das escola:s primarias desta ca-
pital. Não po·demQs crel' absolutamente que ainda desta vez encontre 
esse grupo apoio no governo federal para atirar mais uma affronta 
aos nossos brios, desaca.tando a O.onstituição por nós decretada; mae, 
si isso acontecer, de vós esperamos a imposição do respeito ás delibe-
rações que, em nome da soberania do povo deste Estado, tomámos com 
relação á sua organisaçfo politica. 

Juntámos todos os documentos referentes a esses factos, para que 
fiquem cons,tandio dos annaes dessa Camar.a e possam servir ao his-
toriadoT brazileiro na elucidação das questões que de futuro se le-
vantatem sobre esse capitulo da hi,stoTÍ'a da federação no Brazil. 

Goyaz, 2 de junho de 1891. 
O presidente, Joaquim Fernandes de Carvalho. 
O 1° secretario, Bernardo Antonio de F. Albernaz. 
O 2° dito, Antonio. Cupertino Xavier de Barros. 
Francisco v .az da C!os,ta, 
Antonio Augusto Vieira de Castro. 
Francisco de Pa:u'.la Gonzaga. 
Ricardo, P la:ranhos. 
José Francisco de Campos. 
:Antonio José Caiado. 
José J a-cintho de Al:pieida. 
Carlos Gomes Leitão. 
P iau1o· Francisco Povoa. 
Gustavo Bellarmino de Souza, 
José Maria Monteiro de Barros. 
Ernesto Ferreira da Silvia. 
Francisco Leopoldo ~odrigues Jardim. 
Joaquim Ayres da Sifva. 
Manoel Alves de Owstro 
J er.onymo Rodrigues de Swza Mo·raes, 
Joaquim Xavier Guirµarães Na tal. 
Antonio Luiz da Costq. Brandão. 
Miguel José Vieira. 
Leopoldo de Bulhões. 
Adhiro ·a esta repres~mtaçãio. - Her·culano Sebastião de Si-

qU'eira, deputado. 
Adhiro a esta representação. - Fr,ancisco Penido, deputado. 
Ayres Feliciano de Mendonça. 



Cópia - Acta da installação <la Camara Constituinte do Estado de 
Goyaz, em 1 de junho de 1891. - P:residencia do, cida;dão Joaquim 
Fernandes. 
No dia 1 de junho de 1891, ás 7 horas ela manhã, na casa do ci-

dàdão tenente-coronel Antonio 'J-osé Caiad·o, logar de.signado pela mesa 
da respectiva camara, em convocação publicada ·no orgão official 
O Goyaz ele 22 de maio ultimo, em falta de edifício designado 
pelo governo, reunidos oa deputa-dos em numero legal e occ.U'pand? os 
respectivo1s lagares os membros ela mesa, o ·cidadão presidente convidou 
os deputados a contrahir o formal compromissq de bem cumprir seus 
deveres pelo modo por que passa a fazel-o e, levantand'O-se, no que fo.i 
acompanhado por todo.s os deputados presentes, proferiu a seguinte 
affirmação,: 

"Prometto guardar a Constituição Federal e a que fôr .adoptada 
para este Estado, e desempenhar fiel e legalmente o cargo que me foi 
confiado pelo povo·." 

Em seguida mandou faze1· a chamada e cada um do.s deputados 
prnsentes, á proporçã:o que era chamado o ·SOU nome, dizia em voz 
alta: "assim prometto." 

Verificada a presença de numero legal, o Sr. Presidente declarou 
installada a Camara Constituinte elo· Estado. 

Em seguida procedeu-se á eleição ·da mesa definitiva, sendo eleita 
a me·sma mesa provisoria e vice-pr0sicleu:de o depll'tac1o Manoel Alves 
de OaistTo e 3° e 4° secretarias os de,putados Ricardo P.ai·anhos e José 
J acintho de Almeida. 

Findo este acto, o deputado Dr. Bulhões, pedindo a palavra, pela 
ordem, e a1legando a falta de garantias e •seguranças dos membro.s 
desta camara, por cujo motivo, 1·equereram habeas-carpw á justiça 
federal, não tendo ainda obtido -até áquella hora, e estando já o edi-
fício guardado por .praças do exercito e a Camara ameaçada de ser 
dissolvida pela _força publica, requeria que a Conatituição, em parte 
promu'1g·ada pelo decreto de 7 de outubr·o de 1890 e já estudada pelos 
membros presentes em conferencias 1anteriores fosse appTovada em 
uma só discussão com as emend·as que lhe fossem offerecidas e logo 
pr.omulgada. · 

Posto em discussão este requerimento, foi sem ella approvado 
unanimemente. 

Em seguida o . Sr. presidente poz em discussão a Constituição, á 
qual foram offerecidas as seguintes emendas: 

No § 1 º do art. 53 - em vez Cle treze circulas, - digam-se -
quinze circulo.s eleitoTaes, e supprimam-se as palavras finaes: excepto 
o da capital, que elegerá qTiatro. Supprima-se o § 2° do aTt. 53, que es-
tabelece a eleição de doze deputados pelo E.stado inte'.iro, conside-
rado como um circulo e o voto cumulativo. Supprima-se o '§ 1° do 



art. 54, que estatue que, dwrante as prorogações, os deputados nâo 
percebe.rãa subsidias. 

N.o § 2° do me-smo art. 54 - em vez de dous• - digam-se - tres 
annos . 

N o art . 59, supprimam-se as palavrn.s finaes: - uma Vl8Z que não 
contenham injurias e calumnias. 

Accrescente-rn no art. 60, depois das palavras : - flagrante deli -
cto-, o seguinte: - em crime inafiançavel. 

Supprimam-se no art. 61 as palavras : - pelos dias de compareci-
mento á Oamara-; e depois da palavra: :__ subsidio~, substituam-se 
as palavras : - por este-, pelas segu intes : - pela Camara. 

Accrescente-se ao art. 65, 1§: 1°: - adiar e prorogar a.s suas 
sessões . 

Supprimam-se no ·§. 1° d·o art. 66 as palavras1 finaes : - nos termos 
da Constituição Federal . 

S upprima-se o § 4° do mesmo art. 66, que dá competencia priva-
tiva á Camara .dos Deputados, para decretar imposto ·de capitação. 

Supprima-se no §< 9° do art . 66 as palavras : - na fórma da Con-
stituição Federal. 

Accrescente-se no ~rt . 66, 1~ 9° : - taxa itineraria e. pasrng;em 
de rios. · . 

N10 capitulo 1° da S<f3 CÇão II substituam-se as palavras: - do go-
vernador e vice-goVJerna\lor, pehs seguintes: - do presidente e vice-
preüde-nte .do Estado; e em todas as mais disposições da Constituição 
em que se referir ao priµ1eiro magistrado do Estado, dê-se-lhe o n01ne 
de Presidente .. 

Supprima-se no •§: l° do art . 7 5 a palavra: - nato . 
Supprimam_,se no 1§ 3° do art. 83 as seguintes palavras :- e pro-

rogar suas sessõe1s . 
No §: 4° do mesmo a:rt. 83, em vez de : - abrir no dia 13 de 

Maio a sessão da Oamara dos Deputados, expondo-lhe em rela.toTio, 
diga-se : - enviar no dia 13 de Maio á Oamara dos Derutados sua 
mensagem, expondo-lhe Q. situação, etc . 

No cap. 3° da secção II, substitua-se a epigraphe - da responsa-
bilidade do governador, :pela seguinte : - da responsabilidade do Pre-
sidente . · 

Substitua-se no art . 85 as palavras -vinte. deputados, pelas pala.-
vras - dez depUJtados. 

Accrescente·-se no art. 88, depois das palavras - flagrante de-
li1cto, as seguinte& : - em crime inafiançavel. 

Accrescente-se no art . 90, diepois da palavra - co1lt€nci•oso - a 
segu'Ínte : - admin~strativo. · 

Supprimam-se no art. 92 as palavras finaes : - não podendo ser 
inferiores ·aos: actuaies. 

Supprimam-se ]]!0 p~Tagrapho unico do art . 115 as palavras: -
o dobro ·de seus vencimentos com . . . 
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Supprimam-se os arts . 116, 117 e 118. 
Substitua-se o art. 119 pe}o seguinte : O mumc1p10 que 

até o anno de 1896 nã·o se, houver organizado será annexado a outro, 
por deliberação da Camara. 

Supprimam-se os arts. 125 e 127 . 
Sala das sessões da Camara Constituinte .do Estado, 31 de Maio 

de 1891.-Ricardo Pawanhos.- Monteiro d!e Bian~os.- José Jacintho. 
-0. Leitão.-Cü<íldo .- C.ampos.-Cos.Pa Brandão.-Ay1•es da Silva . 
-B. Antordo.-L. lte Bulhõgs. - Guimarães Natal . - Gust,avo BdJ,-
duino . 

Disposiçó.13s Mansitori'f;J,s 

Art . 8 . 0 As leis proV'lnciaes do antigo regimen não contrarias a 
esta Constituição continuam em vigm:, emquanto nã·o for.em re1vogadas 
pelo Poder Legislativo do Estado. 

Art . 9 . 0 Restabelecido o imperio da lei neste Est·ado, com o re-
conhecimento e respeito ás dehberaçõcs da Camara Constituinte, o 
presidente, e n a sua falta ou impedimnto o vice-presidente della as-
sumirá o govern·o, prestando desde já o Tespectivo compromisso, e man-
dará inco11tinente proceder á eleição ·de pre1sidente e viice-presidente 
do Estado, observando-se nessa eleição 9 processo eleitoraà da lei de ::1 
de janeiTo de 1881, no to·cante á organização das· mesas . 

Art . 10. A Oamara dos Deputados será convocada extrao1 .. dinaria-
mente na mesma data em que se determinar a eleição, para proceder 
á apuração elos votos, dar posse aio presidente e vice-presidente e11eitos 
e votar as leis complementarns da Constituição e os orçamentos. 

Art. 11. Approvada esta Constituição, sel'á promulgada. pela 
Oamara Oonstituinte . 

Sala das sessões, etc. -Ricwrd!o Parranhos.-J osé J acin.tho.- Leo-
poldo de Bitlhões. - Jl1onfoiro ele Bwrros. - Pau·la G·onza,ga.-Gustavo 
Balduino.-G'ú;imar::-es. N'a/J.al.- An.f:o-nio Cu'fl..ertino . 

Postais em discussão juntamente 0om a Constituição, foram unani-
memente approvadas1 a Constituição e as emendas . 

O Sr . Presidente levanta-se e declara approvada e promulgada a 
Constituição politica ·deste Estado e quand·o prestava a affiTmação 
de presidente do E stado, logo que elle entrasse no regímen lega1, 
compaTecem o ·delegado de policia major J1oão Maria Berquó e 
os subddegaclos major Senna e tenente Adão Vidigal, com o ama-
nuense ela policia Antonio Xavier Nunes da Silva, acompanhados dos 
alferes do exercito Guilherme Ludovico e Braz de Souza Moreira, 
cadetes e praças, intimando o delegado á Camara Constituinte que 
de ordem do chefe de policia se dissolvesse e que si não fosse obede-
cido faria entrar a força . 
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Logo depois cbegou o tenente Pedro N olasco Ferreira e disse ao 
delega.do em presença da Camara que o chefe de policia mandava lhe 
dizer que, dissolvida ella, apprehendesse todos os papeis que se achas-
sem sobre a mesa e levasse á ·sua presença o presidente da Camara. 

Ao ouvir estas palavras, o deputado Dr. Bulhões, que já se havia 
apossado dos autographos, officios, ceclulas, etc., quando entrava o 
delegado de policia, retii·ou-se para acondicionar esses documentos. 

O Dr. Na tal com licença do Sr. presidente, dirigiu-se ao delegado 
e pediu-lhe que antes de tudo cumpria-lhe verificar si aquella reunião 
tinha o caracter sedicioso, examinando si havia algum deputado ar-
mado e armas no edifício, já qHe, como elle propri0 presenciava, não 
havia anuido, ameaças, nem violencias; e que, apezar de considentl" 
illegal a intervenção da policia, uma vez que elle ameaçava a Camara 
com a fo1·ça publica, chama<sse seu escrivão paTa lavrar o competente 
termo, em que se tomaria a declaração da Oamara e que satisfeita 
essa formalidade ella d!ispersar-·se-hia. E porque não comparecesse o 
dito escrivão, o presidente mandou lavrar por rg}.!Jl secretario a decla-
ração abaixo, que foi assignada poT todos os deputados : 

Nós, abaix-0 assignra-dos, deputados á Camara Oon"Stituinte do 
Estado, tendo installado .as nos.sas sessões com maioria absoluta, fomo·S 
intimados ás oito e meia horas ela manhã, pelo delegado de policia, 
para nos dispersarmos e declarámos que havíamos pedido ao poder 
judiciario federal as garnntias necessarias ao funccionamento da 
LJamara, mas. não obstaI\te, desde que ameaçam nos dispersar á força, 
si não obedecessemos, obedecemos :í intimação e dispersamo-nos, dando 
por finda a nossa missiío constituinte, porquanto a Constituição do 
Estado, por nós discutida com todas ais suas emendas, foi, devida á 
falta de garantias, approv;ada e promulgada em sessão de hoje antes 
da hora marcada na conyocação. 

Sala das sessões da Camara Constituinte de Goyaz, 1 de junho 
de 1891. - O presidente1 Joaquim Fernandes de Carvalho. - O 1° se-
cretario, Bernardo A. de Faria Albernaz. - O 2° secretario, Antonio 
Cupertino XavieT de Barros. - O 3° secretario, Ricardo P.aranhos. 
- O 4° secretario, José J acintho de Almeida. - Joaquim Ayres da 
Silva. - Paulo Franci&co Povoa. - Carl.os Gomes Leitão. - J oa-
quim Xavier Guimarãe& Natal. - Miguel José Vieira. - Antonio 
José Caiado. - Francii;co Vaz da Oosta. - ..à.ntonio A. Vieira de 
Oastro. - Manoel Alves de Castro. - Francisco de Paula Gonzaga. 
- José Francisco de Cq.mpos. - J eronymo Rodrigues de .Souza Mo-
raes. - Ayres Feliciano de Mendonça. - Francisco Leopoldo Rodri-
gues Jardim. - Ernesto F erreira da Silva. - Antonio L. da Costa 
BTandão. - José Maria Monteiro de Barros. - Gustavo Balduino 
de Souza. - José Leopoldo de Bulhões Jardim. 
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Entregue eiita declaração ao major delegllldo de policia, o Sr. pre-
!ridente suspendeu a sessão e o acompanhou. 

E eu secTetario lavrei a presente acta, que vae assignada por 
todos os ·deputados que estavam presentes na sessão de installação. -
O presidente,· Joaquim Fernandes de CaTValho. - O 1° secretario, 
Bernardo Antonio de Faria Albernaz. - O 2° secreta1'Ío, Antonio 
C'upertino Xavier de Barros. - Ricardo da Si lva PaTanhos. - José 
F-:rancisco de Campos. - Antonio José Caiado. - F rancisco Vaz da 
ÜllSta. - Anto11Ío Augusto Vieira de Castro, - Francisco de Paula 
G(lllzaga. - O 4° secretaTio, José J acintho de Almeida. - Gumavo 
Balduino de Souza . - Francisco Llopoldo Rodrigues J aTdim . -
Miguel J osé Vieira. - Antonio Luiz da Costa Brandão. - Manoel 
A.lv1~ de Castxo. - Jexonymo Rodrigues de Souza Mornes. - Er-
nesto Ferreira da Silva. - Ayres Feliciano de Mendonça. - Paulo 
Frart.cisco Povoa. - Joaquim Ayres da Silva. - J osé Maria Mon-
teÍTo de Barro·s. - Carlos Gomes Liitão. - Joaquim Xavier Gui-
marâl:s ~a tal. - José Liopoldo de Bulhões Jardim. 

ü Sr . Presidente - O ,Sr. deputado Barbosa Lima envia á 
mesa uma representação a:ssignada por varios clidadãos do Estado de 
Goyaz, representantes do Congresso Constituinte. Para dar destino 
legal a este documento eu teria de remettel-o á commissão respectiva. 
Antes de fazel-o, vou submetter á deliberação da Camara o requeri-
mento de mgencia que o nobre deputado acaba de formular. 

Procede-se á votação do req~1erimento de uTgencia. 

O Sr . PresMe·nte - Votaram a favor 60 Srs. deputados, e con-
tra 47 . O regimento em vigor exige do11S terços de votos paxa a con-
eessão da urgencia, e, portanto, o Tequerimento foi rejeitado. 

O Sn. BARBOSA Ln.u - Mas o regimento está approva:do nesta 
parte? 

O SR. PRESIDENTE - A mesa tem considerado approvado proviso-
riamente o regimento, na fórmfi das emendas e sub-emendas acceitas 
em uma aas sessões pxeparatorias. Approvon-se provisoriamente o 
regime·nt0 na parte relativa ás sessões prepal'atorias, eleição da mesa, 
vel'ificação de podeTes, discussões regi.mentaes e votaGões. Não estive 
presentes á sessão êm que foram votadas as emendfü:i dos Srs . Chagas 
Lobato e Arthur Rios; mas o nobre deputado que presidiu a esta .ses-
Rão póde .dizer se não é esta a interpretação que deve ser dada. 

O SR. J .o.Ko LoPEs - Acabo de explicar ao nobre deputado isto 
mesmo. 

O SR. PRESIDENTE - Ainda ha o destino Tegimental que se deve 
dar a esta representação. P or emquanto não ha commissão eleita a 
quem ella possa ser remetti-da. 
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A representação, poiff, ficará .sobre a mesa para ser apportuna-
ment0 enviada á commissão respectiva. 

O Sr. Bernardino de Campos (pela orclem) - Eu pediria á 
V. Ex. que se dignasse providenciar no sentido de ser esta represen-
tação pn blicada no D-ia rio do e vngrelS'SO Nacional. 

O SR. PRESIDENTE - Deve ser publicada, na integra, no e~pe
diente da sessão de hoje. 
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SESSÃO DE 17 DE JU NHO (18 93) 

Srs. membros do Senado Federal - O abaixo assignado, presi-
dente do Congresso Legislativo de Pernambuco, vem, em nome do 
mesmo Congresso, reclamar do Governo Federal, do qual o Senado é 

paiie illustre, o reme.dia constitucional para a 
Riepriesentação espantosa anarchia em que se acha aquelle Eistado. 

. Em Pernambuco está de facto e completa-
mente destruído o principio <l.o goveTno Tepresentativo, e violenta-
mente púvados os seus h.abitantes do exercício regular de suas insti-
tuições . 

.A.Ili estão dous governadores, duas magistraturas e duas organi-
sações municipaes em conflicto; e a par de tudo isso o Poder Legi.s-
lativo praticamente anniquilado, porque a força armada ·se oppõe 
á execuçã·o da·s leis e rnsoluções votadas pelo Congresso. 

Por ahi podeis avaliar, 11i é, ou não, o caso de intervir o GoveTno 
Federal naquelle Estado, para restabelecer a ordem legal e evitar a 
desordem material imminente. Pois é isso justamente o qu:e o Con-
gresso de Pernambuco, como um dos ramos do Governo do Estado, vem 
reclamar pelo orgão de seu presidente. 

Nem o abaixo assignado receia ser taxado de pr.ocurador se·m pro-
curação; pTimeiro, porque, não se achando actualmente funccionando 
o Congresso, o seu pre·sidente é o seu procurador natural, póde fallar 
em nomP. <l.elle como seu repTesentante; segundo, porque, tendo o vice-
governador sido por elle empossado do Governo do E stado e tendo 
requisi tado a intervenção de um dos poderes da União (o E xecutivo), 
isso vale tanto como si o proprio Congresso o tivesse feito. O abaixo 
as.signado trncfuz, pois, neste ponto, a vontade do Congresso já positi-
vamente manifestada. 

Em todo caso, ahi est.á <'lID mão do Vice-Presidente uma requisi-
ção formal <l.o vice-governador de Pernambuco no sentido de um.a 
intervenção por parte do Gov11mo Federal ; sirva o presente documento 
de incitamento ao Senado para guiar o Poder Executivo na solução 
de tão melindroso assumpto. 

O 11onfli cto quf' o Senado brazileiro é chamado a resolver já não 
é de todo desconhecido . 



-54-

Em todo caso \'Onvém farer-lhe um ligeiro historico, remontando 
á sua origem;· isso facilitará a sua apreciação e julgamento. 

Quando o actual governador de Pernambuco, capitão Alexandre 
José Barbosa Lima, alli chegou, achou o E.stado constituído, e ma·is ou 
menos organisados todos os ramos da vida publica : uma constituição em 
pleno vigor; um vire-goventador constitucinalmente eleito e no exer-
cício do cargo; uma magistratura organisada, e tambem no exercício 
de suas funcções; os municípios organisados e em via de definitiva 
constituição . E a par de tudo isso o Poder Legislativo em effectividade 
por meio do Congresso . 

Aos representantes elos municipios a Constituição declarou inamo-
víveis, Jepois de eleitfls, durante tres annos; aos magistrados declarou 
vitalícios; e ao Congresso conferiu a svb&ra.rvia estadtuul, mandando 
que, no caso íl.e deRaccordo entre elle e o governador na adopção de 
qualquer resolução legü:latí va, fosse sua vontade curn,prida e executada 
comi() le1: . 

. Pois bem ; tudo isso foi destrnido dJe fond en comb:Ze; e t odas essas 
garantias c011sti tncionae? foram atacadas e nullificadas pelo gover-
nador ! Affrnntou a invi0labilidade elos rnpresentantes dos municípios, 
demittindo viokntament~ a todos - conselheiros, prefeitos e juízes 
e substituindo-os por intendéncias de sua livre nomeação e demissão; 
atacou a vitaliciedade elos magistrados, demittindo-os em massa e 
substituindo-os violentamente . E quando o Congresso qu:iz dar um 
remedia a essa anaTchia por medidas legislativas, o governador decla-
rou, com as armas na má·'o, que não cumpria, nem consentia ·que· se 
executassem as leis por elle votadas; constituindo-se ass~m em escan-
carada rÜc>tadura ! 

Nem ao menos resta ao Congresso (e eu peço a attenção do Senado 
para e"te ponto), nem ao menos resta o Tecurso legal para os tribu-
naes judiciarias do Estado . Até isto o governador inutilisou ! Com 
effeito, desde que S. Ex., a par da .. magistratura que achou oTganisada 
no Estado, e que foi declarada por lei legitima e legalmente consti-
tuída mantém outra inti11sa e impertinente, e teima em querer com-
parecer perante esta, é impossivel submettel-o .a julgamento de um 
modo serio e efficaz. 

Ou o Congresso leva o processo perante o tribunal legal, o que 
será inutil porque o governador não -0bedece ás suas decisões; ou 
lava-o perante esses magistrados intrusos, e terá i[!60 fado sanccio-
nado a violencia que os f~z juizes. 

Que fazer agora? Nessas condições que papel incumbe aos pode-
res da União? 

Si o regímen federativo não tem soluçá-o Jegal para crises desta 
ordem, maldicta seja a federação. Situações como a de PeTnambuco, 
ou se resolvem pela lffi ou pelas armais; o Congresso já esgotou os 
recursos legaes estaduaes, que se mostraram improficuo·s cleante da 
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obstinação do governador; antes de recorrer ás armas vem recorrer 
aos poderes da União, a quem incumbe, pelos ints. 1° e 6° da Consti-
tuição Federal combinados, manter, aos Estados a fórma ·de governo 
republicano represenbat:ivo. a ordem e a tranquillidade publicas. 

ü abaixo assignado ouviu, com a maior estranheza, um íllustre 
senador dizer neste augusto rncinto, que o Governo Federal nada tem 
que fazer em Pernambuco, porque alli .não ha desordem. 

Mas, então, será verdade que só ha desordem em um estado, 
quando o retinir das armas desperta os echos das montanhas" e as 
balas juncam as planícies de mortos e feridos? Antes di·sso e depois 
disso não ha desordem? Que idéa então é essa que se faz da ordem? 
Si diz-emos que ha ordem, sempre que elementos oppostos não se !entre-
chocam em acção e reacção malefica; sempre que seres vivos não se 
embatem em mutua deshuição; então digamos que ha ordem nos 
tumultos; então condemnemos a abolição que veiu perturbar a ordem 
que reinava nos e-itos; então louvemos aquelles impera.dores que plan-
taram a ordem em Varsovia. 

Por essa theoria a intervenção só seria legitima diirante o com-
b.ate; -cessando este, estaria restabeleOida a ordem, e a União nada 
mais teria a fazer. . 

Mas isso não é possível. A par do mundo physico, creado por 
Deus, creou .o homem o mundo legal, o mundo jurídico; e tanto em 
um como em outro ha ordem e póde haver desordem. E, si é certo que 
a sociedade política se caracterisa menos como um ser physico do que 
como um ser moral, é claro que, quando se faHa em 1o r~em sooia.i, 
deve-se entender de prefcrencia a ordem legal, que é a que se re-
fere ao lad-0 moral da sociedade, sem comtudo despTesar a ordem 
material. E a prova disso está em que quasi nunca a ordem legal é 
restabelecida sinão á custa de pertmbação na ordem material. Si um 
grnpo de indivíduos se rec1lS'a a obedecer á autoridade legitima do 
paiz, perturba a ordem legal ; e para restabelecel-a, isto é, para forçar 
os rebeldes á obediencia, a lei ·dá. a essa autoridade o direito de ata-
cal-os com as armas; o que é, _incontestavelmente, uma desordem ma-
terial. Balmaceda perturbou -a ordem legal do Chile, desautorando o 
Congresso; e o Congresso , para Testabelecel-a, julgou-se com o direi tu 
de meTgulhar o paiz em uma espantosa desoTdem material. 

Por conseguinte, si é certo que em Pernambuco o estourar dos 
canhões ainda não perturba -0 somno do dictador. não é menos ver-
dade que o Governo Federal tem que restabelecer alli a oTdem consti-
tucional profundamente perturbada. Pois ha quem se anime a dizeT 
que ha ordem em um Estado onde estão dous governad.ores, duas ma-
gistraturas e duas representações municipaes, disputando a posse e o 
exercício dos respectivos cargos? Pois ha ordem le~al e governo ·repre-
Rcntativo em um Estado onde o chefe do Poder Executivo annulla de 
facto o J?oder Legislativo, Tecusando obediencia ás leis, e oppondo-se 
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eom ae armas na mão a que se cumpra aquillo que a ÓO'Jletituição 
manda cumprir? 

Mas não é só a ordem que incnmbe aos poderes da União restabe-
lecer nos estados. Além della, as sociedades politicas teem direito ao 
gozo de um bem igualmente inestimavel, qu:e é a sua tranquiUida-de. 
E, si esse bem vem a ser pel'did.o, a Con,stituição Federal, art. 6°, n . 3, 
incumbe íi União r~babelecel-o. 

Pois bem, que é que póde peTturbar mais profundamente a tran-
quillidade publica em um estado e fazel-a desapparecer de todo, do 
que: 1º, essa mesma anarchia moral, essa inversão completa de toda 
a ordem legal, que existe em Pernambuco; 2°, o temor de uma guerra 
civil, que esse estado de cousas faz nascer em todos -0s espiritos? Pois 
ha tranquillidade publica em um Estado, que assim se acha á borda 
de um a bysmo ? 

Disse o illustre senador que ha tranquillidade no seio da familia 
pernambucana, porque o chefe do partido republicano prometteu não 
u·sar de meios violentos para tornar effectiva a posse, que havia offi-
cictlmenve tomado, do Governo do Estado. 

:Mas isso, bem se vê, rnpresenta simplesmente o dia <le hoje; é 
uma situação precaria C<imdicional. que <luraTá si et in quantum. 

Com effeito, tendo p Dr. Ambrosio Machado requisitado a inter-
venção legal do Governo Federal paTa ajudal-o a restabelecer a ordem 
e a tranquillidade publicas, alteradas pela attitride revolucionaria do 
<::apitão Barbosa Lima, não podia deixar de fazer o que está fazendo, 
isto é, esperar que esses µ_oderes se pronunciem. 

Acredita, porém. o Senado que, si a União se recusar a intervir, 
elle conservar-se-ha indefinidamente_ nessa posição? Não; o Dr. Am-
brosio Machado tem âado já sobejas provas de seu patriotismo para 
não permittir que se acredite que elle assistirá quedo á deshonra de 
sua terra por uma dictadura insultuosa. Nem .os pernambucanos pre-
cisam do estimulo dos chefes : aquelles que, ainda ha pouco, o patrio-
tismo le•ou ás armas p11ra defenderem a dignidade dos municipios, 
não é de eaperar que se quedem diante da dignidade do estado offen-
dido. 

O qnc é verdade, pois, é que em Pemambuco não ha tranquilli-
dade publica: cumpre que o Governo Federal a restabeleça por uma 
intervenção benefica. · 

E essa intervenção é isenta de perigos, suav1SS'lma ; p0rque o 
caso qne se agita, desnu,dado das tragicas roupagens que a política 
local lhe empresta, se reduz a saber si o governador .de Pernambuco 
póde se rncusar a cumpril' e executar uma lei definitivamente adoptada 
pelo Congre·sso do Estado, sob a allegação de que a julga inconstiJtu-
cional. 

Não é outra a que&tão; será impossivel á clmcana ainda que 
servida pelo engenho mais arguto, dar-lhe novo estado. J 



Vejam-Os. 
Tendo o governador J!raticado actos que uma lei anterior quali-

ficara como delictuosos e puníveis, foi por elles denunciado perante 
a Camara dos Deputados. 

A Camara, tomando conhecimento da denuncia, julgou-a objecto 
de deliberação, e decretou a accusação do governador; e o Senado, 
tomando conheciment-0 desse decreto,_ julgou procedente a accusiação . 

Até esse ponto o govern3.!dor ,se till'ha submettido á marcha regular 
do processo, respondendo aos termos delle segundo os tramites legaes, 
sem formular protestos nem levantar conflictos. 

Mas a lei n . 65, de 13 de abril deste anno, reguladora daquelle 
processo, determina que, uma vez decretada pelo Senado a proceden-
cia da accusação contra o governa.dor, este deixara o exercício do 
cargo durante o seguimento do _processo e julgamento final . ( a.rt. 2° 
§ 14) . 

Contra isso insurgiu-se o capitão Barbosa Lima, declarando for-
malmente, e com as armas na mão, que não se submette áqu:ella dis-
posição de lei porque a tem como inconslfitucional . 

E essa sua attitude revolucionaria tornou desde logo impossível 
o proseguimento regulai· do processo, e o Senado vae ver poT que . 

Tendo o governador dissolvido violentamente a magistratura 
organisada pelo governo que -0 precedera (e que era tão legitimo como 
elle), apczar da Constituição declaral-a vitalieia, e tendo organisado 
uma nova; pergunta-se: para guem podiam recorrer os magistrados 
assim violentamente esbulhados de seus cargos? P ara o poder exe-
cutivo? Mas esse era o proprio autor do attentado : e nós não temos 
em Pernambuco um tribunal de conflictos. Para o poder judiciaria? 
Mas esse era representado, ou por elles proprios, ou pelos que o tinham 
substituído : ambos eram parles na questão. 

Restava o poder legislativo, e não se podia negar sua. compe-
tencia para resolver a questão por um acto interpretallivo, desde que 
ella se reduzia a julgar da conformidaide do acto do governo .anterio1· 
com a constituição do Estado . 

O Congresso, tomando conhecimento do Tecur.so dos magistrados 
violentados, declarou constitucfona.l sua nomeaÇão, firmou o seu di-
reito a ser reintegrados, e marcou ao governador prazo para tornar 
effectiva e&sa reintegração (lei n. 6'8, de 20 de abril deste anuo). 
Esse prazo já passou, e ·o governador affronta 'ª lei recusando-.se a 
reintegrar a m&gistrntura legal do Estado . 

Nestas condições, ou: o Congresso leva o proce&so perante -Os tri-
bunaes legítimos, e o governador impede que elles funccionem; ou 
perante os novos tribunaes, intrusos, illegaes, e terá assim sanccionado 
o crime <le onde elles nasceram. 

Nem se póde inv-0caT em rnlação a esses ultimos o principio da 
vitaliciedade; porque esta suppõe a lagtalidadé da nomeação, e n 



delles era ra<licalmente illegal desde que importava no esbulho feito 
aos outros. 

O Senado me ha de desculpar de entrar nestes detalhes, porque 
isto tem por fim demon_strar que o conflicto politico de Pernambuco, 
no ponto em que o collocou o governador, não póde ter mais alli solu-
ção pacifica, desde que se _oppõe á lei a ÍOTça bruta; e que, portanto, 
aos poderes da União incumbe interporem su::i autoridade, para que 
elle não seja resolvido pelas armas. 

A questão é de uma simplicidade admiravel. O Congresso decretou 
a accusação criminal <lo governRdor; e a lei ordena que, dado isso, 
elle passe o governo ao vice-governador. Elle, porém, recusa-se a obe-
decer a essa disposição legal, e impede ao vice-governador o exercicio 
do cargo. Esse estado de cousas, que em si mesmo é uma grave des-
ordem e está perturbando a tranquillidade publica do Estado, não póde 
ter solução pacifica por par te dos poderes e·staduaes, pelas razões já ex-
postas, isto é, não póde ser resolvido pelo poder judiciaria, porque o 
governador se oppõe a que funccionem os tribunaes legaes; não póde 
sel-o pelo Poder Legislativo, por isso mesmo que o governadoT não obe-
dece á lei ; não o póde pelo Poder Executivo, porque o conHicto agora 
se reduz exactamente a s<(ber qc1em é actualmente o representante 
legal desse poder, si o govemador suspenso ou o vice-governador. 

Que tem a fazer a União? . . . Deixar que os dous liquidem pel.ais 
ari71Jlls o di?·e·if.o que, um ao outro, contestam? Seri a indigno <le uni 
paiz civilisado. A força armada serve para garantir e tornar effe-
ctivo o d·ireito já reconhecido, mas nunca para reconhecer o dJireito. 
O que a União tem a fazei• em Pernambuco, desde que ahi ha dous 
governadores em conflicto, é examinar perante a foi qual delles é 
actualmcnte o legal ; e, em nome dessa mesma lei e por amor da or-
dem, impor ao outro silencio e submissão. E essa t arefa só cabe ao 
Congresso Federal. 

O povo de Pernambuco, por isso mesmo que é legendariamente 
patriota, é profundamente Tespeitador da autoridade legal: falle, 
pois, a União, proclame o direito, e esteja certa de que será obede-
cida; mas falle antes que o sangue dename, porque ás vezes uma 
gotta de sangue derramado traz em seu seio um oceano de difficul-
dades ao restabelecimento da ordem. 

Permitta o Senado que, ainda uma vez, eu peça .sua attenção pal'l.l 
a gravidade da situação de Pernambuco. 

O Congresso do Estado vae reabrir suas sessões em julho proximo. 
Pergunto eu: póde elle dignamente, legalmente, entender-se com esse 
governador, cuja accusação fJ consequente suspensão, elle mesmo de-
cretou? Póde o Congresso continuar a legislar para um governador 
que timbra em desobedecer á au:i. autoridade, sem que primeiro lhe 
tenha tomado contas por essa desobediencia? N'ão : emqu~nto fôr 



59 
licito ao governador averbar de 'iiicorliSt'itucionaes as lés que contra-
riem suas vistas políticas, e oppor-se impunemente á sua execução, 
será ridiculo estar o Congresso a legislar. 

Si, pois, o Congresso não póde legalmente entender-se com o go-
vernador, por se achar este processado e suspenso, nem póde ent~n
der-se ef:iicazmente com o vice-govemador, por faltar a este a eff e-
ctividacle material do exercicio elo cargo; o que se segue é que sua 
reunião será absolutamente inutil emquanto não fôr w1.dlvent·icado o 
chefe do Poder Executivo, isto é, emquanto a autor·idade competente 
não decidir a qual das dous cabe actualmente o exercício daquelle 
poder. 

Esta autoridade (eu me apresso em proclamal-o bem alto) é o 
propriq Congresso estadual, e elle já se pronunciou: mas, como o 
governador, apoiando-se na força armada, inutilisou o seu vereclictiim, 
recorre elle actualmente ao Congresso Federal, para que este in ter-
ponha sua autoridade. 

O abaixo assignado tem ouvido a altos personagens políticos esta 
phrase, pronunciada com toda emphase e gravidade: "O tempo das 
deposições já passou". 

Mas, por Deus, senhores, que não se trata de uma deposição; 
trata-.se de obrigar o Govemo a obedecer a Constituição, e deixar que 
o processo a que está sujeito produza os seus effeitos legaes. Si fôr 
condemnaclo, será a vez ele intervir o Supremo Tribunal Federal por 
via ele recurso; si fôr absolvido, voltará purificado ao exercicio do 
cargo, e já então o Congresso não terá mais escrupulo ele collaborar 
com elle em bem elo Estado . A intervenção, pois, que se pede contra o 
governador, tão é ut moriafos illo, po11ém ut vivat et co1•riqaliis. 

E, si é certo que o tempo das deposições já . passou, é occas1ao 
tambem de affirmardes, 12or um 1Jeredictum solemne, que o ~as peque-
nci,s chctad'uras AINDA NÃO CHEGOU. 

Em conclusão : a ord~m e trauquilliclade publicas em Pemambuco 
estão profundamente alteradas _pelo conflicto constitucional entre dous 
governos, ·que ambos se reputam legaes; e, como não ha no Estado 
poder capaz de resolvel-o efficazmente, esse conflicto tende fatalmente 
a degenerar em lucta armada, Exerça, pois, a União, por meio de 
seus podeTes, a suprema judicatura ele que a investiu o art. 6° §1§ 2° 
e 3° do nosso pa:cto fonclamental; decidindo o Congresso Federal a 
questão Jo direito constitucional que em tão grande perigo está pondo 
a sociecl::ide .Pernambucana : - Está ou não o governador legalmente 
suspenso? 

Os dados para a .solução desta ques·tão estão na Constituição elo 
Estado, arts. 29 e 30, e nas leis estaduaes ns , 63, 65 e 67, to elas cl'C 
abril deste anno. 

Tendo a primeira dessas leis, de ruccordo com a Constituição 
(arts. 29 e 30), qualifica·do ele cri~1e ( arts. 2° e 4°) o facto de recusar 



o governador cumprir as leis do Estado, succedeu que posteriormente 
elle incorreu nesse crime oppondo-se á execução da ter ceira dellas. 
!':lendo por esse facto denunciado, o Congresso decretou sua accusação, 
e o submetteu a processo e julgamento. 

Dispondo a segunda das leis citadas, art. 2º § 14, que o governa-
doT, uma vez submettido a pro~esso e julgamento, passava o exercicio 
ao vice-governador até decisão fina l do feito, recusou-se elle a fazel-o, 
allegando que essa lei é incon1Stitucional e por isso não deve Bel' cum-
prida. 

De modo que a primeira q~1estão que se levanta é esta: Póde o 
governador de Pernambuco negar obediencia a uma lei sob o pretexto 
de que ella é inconstitucional? 

Não póde; basta leT os arts. 29 e 30 da Constituição para vel-o. 
O legislador constituinte, prevendo a hypothese de desaccoroo 

e:ntre o governador e o Congresso sobre a constitucionalidade de uma 
lei, não quiz deixar o conflicto sem solução e decretou que o neg-0cio 
fosse submettido ao criteTio dos dous terços dos membros do Congresso; 
de modo que, si por esses dous terços fosse o projecto afinal appro-
vado, se cumprisse e executasse como le-i do Estailo. 

Si, pois, a propria 1 Constituição manda cumprir, o governador 
l1ão póde mais dizer: - Não cumpro. 

Si o diz e o faz, incorre em crime. 
A lei questionada foi vet11Jda pelo governador por julgal-a incon-

sti tuci-0nal. 
Devo1vid0a ao Congr~sso,. foi de novo approvada pelos votos de 

dous terços dos congressistas: ficou ipso facto consCituciona,lisada, e 
quem o diz é a Constituição que a manda cumprir. 

A' vista de tão form 1tl e previdente disposição da propria Consti-
tuição, é uma affronta á magestade d-0 Senado Brazileiro dizeT-se no 
seu augusto recinto que o governador de Pernambuco tem o Wireito de 
se oppor á execução das leis que lhe parecerem inconstitucionaes. 

Mas não é, senhoresl evidentemente não é inconstitucional a lei 
n. 65, pois que, para que o fosse, seria preciso que a Constituição, por 
qwalquer fórrnw, tivesse consignado o principio de que o governador 
conservaria o exercício .dq cargo dnrante todo seu processo até julga-
mento final, ou, por outra. que o governador só poderia. ser suspenso 
por sentença condemnatoria. . 

E tal não ha. 
Ao contrario, a pTopria Constituição, tendo no art. 66 firmado o 

principio da responsabilidade criminal do governador e como não 
havia ainda legislação processual estadual, manda observar a legisla-
ção pror.essual existente ( art. 119) ; e dessa legislação faz parte a lei 
de Tesponsaobilidade dos ministros e conselheiros de E stado, de 15 de 
outubro de 1827, que dispunha (aTt. 17 §: l°), que 0 ministro ficaria 
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suspenso logo que fosse decreta·da e intimada sua accusação; e nessa 
legislação ainda podemos considerar incluiclo (pois que é evidente- , 
mente uma disposição processual) o paragrapho unico do art. 53 da 
Constituição Federal,' que dispõe a mesma cousa em relação ao Presi· 
dente da Republica. 

A isto accresoonte-se que a Constituição ele P ernambuco não per-
mitte que ao sen Congresso ·se po-nha;m. restricções por inducção; pois 
que, no art . 36, § 14, ·diz que, no exercicio de suas' funcções, ella não 
terá outras restricções sinão as que lhe foram formalmente postas por 
ella propria . Ora, não tendo ella determinado ,que o governador con-
serve 'º 1exercicio d'o caTgo, é imp'D'ssivel saber em que :a leii. n. 65 a 
offende e ·contraria. 

Assim demons.tTado que a lei que decrntou a suspensão do gove.r-
nadOT ·é perfeitamente constitucional, e ·que ainda que o não fosse, o 
governado11 devia-lhe obédiencia porque assim o manda -a Constitu~ição 
do E stado; o Senado Brazileiro nã·o tem outTa cousa a fazer sinã·o de-
clarar que ·o a ctual governador está 1egalmente suispens10, e cumpre, ao 
Poder E:xoecutivo da União tornar effectiva essa suspensão, garantindo 
ao vice-govemad'O'r o oo:erciúo do cargo durante o impedimento da-
quelle . 

E note o Senado: a Constituição ele Pernambuco, contra a qual 
5(-J insurge o capitão Barbosa Lima, não é obra do actual Congresso; 
ella foi feita velas actuaes amigos me S. Ex., não póde, portanto, ser 
suspeita. 

Nem se comprnhencle, senhores, essa celeuma contra o Congresso 
de Pernambuco pelo fácto de ter consignado em uma de suas lei8 
aquillo que 'º Congresso Brazileiro co~1signorn na Constituição Federal, 
e que serviu de modelo ao Congresso dos outros Esitaclou. 

Não se comprehende ·de onde, deva nascer para os governadores de 
Pernambuco o privilegio de, só elles, comparecerem cer.cados. de tO'do o 
prestigio· que o cargo lhes dá perante o tiiibunal que, 'OS tem . de julgar, 
offerecendo ·aü mundo o estr anho espectaculo de occuparem simulta-
neamente o banco dos r éo.s e a cacleii-a de primeiro magistrado do 
Estado. 

Em uma· pal avr~, ü Congresso ele Pernambuco vae se reuniT e 
não sabe c-om qual dos dD'uis governad•ores em conflic1lo se deve enten-
der para promover o bem do E,stado : e, no pé em que se acham as 
do.usas, só ·o Govemo Federal o pó-de decidir de um modo efficaz . 

I sso, n a hypothern de que os §§! 2° e -3° elo art. 6° do nosso p acto 
fundamental foram feitos para terem execução. 

Si, po11ém, essa não é a missão dos poclems ela União Brazilei.ru, 
firme- se a doutrina por fa.ctos, e deicX:e-se, por exemplo, o Rio Grand'e 
do Sul liquidar sua questão conto p11iie·r. Ou bem uma intervençãio 
b€íllefica em toclüS· os. E stadD's que <lella pTecisarem, para manter a 
ordem e ·a tranquillidad·e publica.g, como o quer a lei fwidamental, e, 
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nesse caso Pernambuco está a i-eclamal-a.; ou uma abstenção systema-
tica (que não deixará ·de ser pharisaica) a respeito de to·dos. 

Capital F·ederal, 14 de junho de 1893 .- Dr. Albino Gonça-VVes 
Mieim rl;e v .aisconc-ello·S'. 

SESSÃO DE 2'1 D·E JUNHO 

.A commi.ssão <le constitlüçã10, poderes e diplomacia, tendo exami-
nado a r e1presentação dirigida ao Senado pelo Dr. Albino Gonçalves 

Meira de Vasconcellos, na .qual pede pr.ovidencias 
Parecer que salvem a situaçãü anarchica em que se acha o 

Estaidio de Pernambuco, verifica que essa repre-
sentação contém em si as seguintes allegações : 

P, que quando o ·actual governador assumiu •o governo do Estado 
de Pernambuco já .o achou constituído mais •OU menos e com uma 
Constituição em vigor, um vice-governador constitucionalmente eleito e 
no ecxercicio do cargo, uma magistratura organisada, os municípios 
tambem org.anisados e um Congresso em effectivas funcções, o que tudo 
foi destruído ; 1 

2ª que o Congresso qu:ilz remediaT essa ainanJ1ia po1' medidas le-
gislativas, mas não o pôqe fazer, porque O· governador declarou com 
as armas nas mãos que não consentiria 1que ta·es medidas tiveissem 
ea<ecução. 

3" que existem em Pernambuco ·autoridades em dupli.cata, a saber: 
Dois governadores, duas magistra1turas,, em face uns dos outTos, 

situação que na opiniã.o .qo regulamento exige a intervenção do pode:r 
federal, sob pena de ·Conflagração do E stad'ü. 

Emas ·allegações são lm·gamente1 desenvolvidas na exposição do 
reclamante, e entre outr;rn po1J1deraçfos que faz previne a o·bjecção 
preliminar da competencia que se arroga para fallar na sua Tep:resen-
tação como procruradü'r do Oongresso de Pernambuco. 

Si effectivamente fo&se a situaçãio do Estado de Pernambuco tal 
como a descreve o documento que a commissão tem abaixo de seus 
~hos, conviria. ·que os; poderes fedeTaes encontrnssem um remedio, 
fosse eHe qual fosse, 

.A commissão tem de.ante .si uma repre.sentaçã;o núa e destituída 
de toda prova . 

Não ha um docume:q.tio, uma affirmação testemunhal em fórma 
de diTelto, nada finalmente que comprove o& factos que se articulam. 

Nessas ·Condições, ·a QOmmissão acha~se inhibida de tomar conhE--
cimento dos factos articuiaidos e fica sem base e fundam,ento para a 
indicação de qrualquer .alvitTe. 

Ha, entreitanto, uma questão prejudicial aó andamento da repre-
sentação no seio dio Senado, a que se pr-0cura escapar por mefo de 
uma theol'ia imaghrnl".ia. 
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A representação •está assignacta pelo Dr. Albino Gonçalves 1'1eira 
de V asconcel1os, na qualidade, diz elle, de pTo·curador do C.ongresoo 
de Pernambuco, ·do qual se diz presidente, mas não exhibe um acto 
qualquer que •O invista ·da representação que allega. 

O Senado· sabe que o mandato, em regra, não se presume nem se 
const:itue por .illações, mórmente quandio se trat·a de representação d~ 
l1ill1 pode1r soberano. 

Falta, pois, competencia do peticionar~o para, em nome do Con-
gresso de Pernambuco, dirigir-se ao .Senado Federal ·solicitando a sua 
intenenção . 

~ensa a commissão,. em vist~ do que fiicft exposto, ·que o SenadCJ 
não póde tomar em consideração a representação que lhe é dirigid,a 
e deve apenas •ordenar que ·seja archivada . 

Sala das commissões, 21 de junho de 1893 .-Aristides Lobo, rela-
tor .-Q. Bocayuva (com restricção). 

SE>SISÃO DE 30 DE JUNHO 

O Sr. Coelho Rodrigues dispensar-se-hia de tomar parte na-
discussão deste parecer, si não tivesse sido portador da representação 

DI.,, - d de que se trata e si não tivesEe reclamado a en-
~"'cussao o trada do parecer parn a ordem do dia de· 
pareoer hoje. 

Não quer o ora·d1or, ao menos por ora, entrar no conhecimento dos 
factos nem na exposição 1historica ·dos acontecimentos ·de P ernambuco, 
porque o parecer mernce especial attençãoo, pela sua fórma, pelos seus-
cons~derandJa e1 pela sua conclusão. 

A commissão de constituiçfuo, poderns e diplomacia opina no sen--
ticfo ·de que o Senado não tome em ·consideração a representação que 
lh<> foi dirigida e ordene seja ella archivada por duas razões: 

1 a, porque a representação veiu núa de provas; 
2\ poTque não é assignada ou offerecida po1· pessoa competente. 
Ora, quer uma quer •outra ·destas Tazões paTece ao ·orador de todo 

improcedente, a começaT pela .que tTata da incompete.ncia do peticio-
naria. Pelo :§. 9° do art . 12 da Constituição Federal é licito a qualquer 
individuo (nem ao menos é a qualquer cidadão brazileiro) rnpresentar · 
contra os abuso.s das autoridade.s a:os poidews pUJblicos. 

E' o •Caso·: trata-se de factos que, uma vez prova<lo·s, constituem 
abusos da maior gravidade e quem os traz ao conhecimento do Senado 
Federal é prnsidente ·c1o SenadJo de Pernambuco-! Pois bem, a honrada . 
com:missão, apezar de tratar-se de factos tão graves que, uma vez pro-
vados, impunham a necessidade da intervenção· do poder federal, con-
cluiu por mandar arch:ivar a representação por falta de pr.ovas, quando' 
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podia ob1Je1l-as, pedil-as facilmente, visto como ·as allegaçõ,e:s, são ba-
seadas em .decretos e leis existentes e em vigo-r no Estado de P eTnam-
bueo ! 

Finalmente, •os factos são graves1 e as provas faltam, mas consis-
tem em acto.s legis~ativos, em decretos. do executivo e em decisões do 
Poder J udiciario que podem ser obtidos pelos canaes competentes . 

Limita-se hoje o orador a isto. Julga que em logar da conclusãD 
do pareicer, seTia mais conv·eniente, uma vez que o principal motivo 
é a falta de provas, mandar a representação ao Poder Executivo para 
que elle proceda ·a um inquerito .sobre io·s factos articulad•os rnella, 
communicando posteriormente, ao Senado o Tesultado• de suas indaga-
ções. Nesse sentid•o, vae o 1ora-dor redigir uma emenda substitutiva da 
conclusão do parecer da ·Comrnissão. 

Vem á mesa a seguinte emenda sub.stitutlLvia: 
E' a commissão· de paTecer que a· representação do Dr. Albino 

::M:eira, presidente do Congresso de Pernambuco, seja rnmettida ao 
Poder Executivo para que este informe o que 

Emenda . ·constar-lhe sobre •os :factos nella Teferido&. 
S . R. Sala das sessões, 30 de junho de, 1893 . 

- A. Ooâho Ro:clrrigiws. 1 

E' lida, apoiada e po~ta conjunctamente em discussão. 

O Sr. Aristides Lo•l:>o sente ter nece1:1sidade de occupar a atten-
ção do Senado em hora t~o adea.ntada. . 

O SR.. GrL GouLART - S. Ex. será ouvido com tanta attenção 
como si fallasse no começo. (Apoia.dos.) 

O SR. ARrsrrnEs L01.io agra.dece e. diz que o discurso profeúdo 
pelo nobrn senador pelo Piauhy foi para si uma verdadeira sorpresa. 

S. Ex. sabe quanto o orndor respeita a sua intelligencia e os con-
ceitos que emitte; mas ficou vedadeiramente pasmo em pTesença das 
proposições que S. Ex. avançou em seu ·discurso. 

A commissão composta de um ou de dous (não está presente o 
seu companheiro de comjllissão e por isso não póde dizer em que 
consistiram as suas clecisõ13s) ; mas a commissã0 por or-a representada 
por sua fraca palavrn ( ntío apoiados) perante o Senado, estudou este 
documento com to.do o cuj.dado; examinou essa repre&entação e o pri-
meiro defeito que encontrou, a primeira impossibilidade, fo i exacta-
mente a incompetencia dq Tequerente. 

Si clle tivesse apresentado o seu nome individual, Tequerendo per-
ante o Senado um inquerito, uma medida qualqueT tendente a melho-
rar a situação de Pern·ambuco, o dever effectivamente do Senado ei·a 
tomar conhecimento dessa petição e dar 0 devido andamento a ella. 

Mas com que compe1:eucia falla elle em nome do Congresso de 
Pernambuco, em nome elo Senado, de que se diz presidente? 

O SR. CoELHo RonRIGUEs - De que se diz, não; é notorio . 
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O .SR. Â.RISTIDES LoBo - Não sabe si ha notoriedade nisso; 
mas elle não se apresentou revestido <le um acto da Oamara que pre-
side autorisando-o a repre-sental-a perante o Senado, perante a Oa-
mar~ dos Deputados ou perante qualquer autoridade federativa . 

O SR. GIL GouLART - O juízo é procedente. 
O SR. ARISTIDES LoBo - Ninguem requer sem estar perante a 

autoridade revestido da competencia necessaria para f azel-o; e nin-
guem dirá que qualquer individuo póde l ançar em uma petição a 
declaração, a seu arbitrio, de gue representa uma corporação politica 
e poesa fallar em nome <lella; já.mais poderá alguem sustentai· seme-
lhante theoria. Portanto, ·a conunissão não podia desconhecer a incom-
petencia ·da individualida.de que appareceu perante o Senado, fal-
lando em nome ele uma entida·de, ele um terceiro, e que terceiro! uma 
das Oamaras dos representantes de P eTnambuco. 

Si o ·Senado admittisse ·semelhante preced,encia, teria todos os dias 
de tomar conhecimento ele reclamações feitas por indivíduos que não 
teem nenhum direito de fazel-o, e o Senado exautorava-se, rebaixava-se 
tomando em consideração semelhantes petições. 

O SR. OoEuro RoDRIGUEs - Já havia no archivo da casa a prova 
de que elle em presidente do Senado. 

O SR. Â.RISTIDEs LoBo - Julga que isso não é bastante ; elle póde 
dez vezes ser presidente do Senado; mas qual é o ·documento authen-
tico que prova que o Senado de Pernambuco o tivesse revestido de 
seu mandato para represental-o perante o Senado Federal? 

O SR. OoELHO RonRIGUES - O telegramma que elle já tinha man-
da.do. 

O SR. Â.RrsTIDES Lono - Acha tambem que isso não prova. 
Para fallar em nome do Senado ele Pernambuco, o dever delle 

era juntar á petição o titulo de nomeação para este encargo fóra elo 
seio da representação. 

Ninguem falla em nome de terceiro sem estar autorisado; isto é 
um principio rudimentar. 

O S.a. ÜOELHO RODRIGUES dá um aparte. 
O SR. ARISTIDES Lono - Responde affirmando que o que S. Ex. 

faz não é distinguir; é crear direito contra um principio geralmente 
estabelecido. ( H a outro aparte.) 
. Aqui não ha ápices, ha o direito raso; o mandato político e par-

ticular é sempre cousa tão substancial, que ninguem se arroga o direito 
de representar outro sem estar para isto ·autorisado legalmente. 

O nobre senador faz um cavallo de batalha de ter dito -a commis-
são que, si .os factos articulados naquella petição fossem verdadeiTos, 
era caso ·de procurar um meio, fosse qual fosse, de restabelecer a 
ordem. 

Que valor tem esta phrase da commissão? pergunta o orador. 
Não fez a commissão mais do que verificar que as allegações eram 
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'!.'ealmentc de caracter grave ; mas entre estas e ·a pTova dos factos que 
se allegam, vae um abysmo. 

Não basta que um individuo allegue que certos factos se deram 
<leste ou daquelle modo, conforme sua phantasia; o juiz que lê, dirá 
que, si o acontecimento se deu conforme está descripto, é cou sa lasti-
mavel; mas qual a prova de que assim se deu? 

O honrado senador appella para os actos legislativos daquelle 
Estado e alleg.a as sentenças dos tribunaes. Mas1 o orado1· teve occasião 
de dizer em apartes que não pódc haver outro documento mais que a 
Constituição de Pernambuco, que afinal não se ingere nesses confli-
ctos. Nestas condições a commis.>ão viu-·w na necessidade de formulaT 
<esse parecer. 

Quem deve dar as provas é quem tem interesse em apresentar-se 
a um poder publico solicitando medidas sem duvida graves. porque 
o Senado deve xeflectir que a interven.ção na viela de um Es.taclo é 
:sempre um passo arriscado e muito melindroso ela parte dos poderes 
foderaes. (Apoiados.) 

Só em um caso extremo, qnanclo a situação é verdadeiramente 
revolucionaria e clella póde provir um alastramento de consequencias 
mais on menos perturbadoras da ordem publica em todo o paiz, se 
póde intervir na viela de ;i

11m Estado, e isto •depois de e:x,ame machno 
'il reflexã0 demorada. 

O honrado senador declara com a autoüdade da su.a palavr a e 
das informações que lhe transmittem, que o EFtado ele Pernambuco 
ilstá nessa anarchia descripta pelo peticionaria; mas não ha tal. Pois 
a imprensa da capital, qui é ávida ele todos os escanclalos, que explora 
todos Psses acontecimentos1 todJs, e ouve os inimigos ela Republica 
·que não perdem vasa cm apoderar-se de tudo quanto tTaz perturbação 
·e desordem no seio ela sociedade, como elemento do seu ·descredito, não 
achou uma palavra para qizer nesse sentido? 

E' certo que o Sr. ~brosi'o Machado, de quem faz um juízo 
muito elevado e que é incontestavelmente um Tepublicano ele primeira 
agua, julgou-se, talvez por conselhos de seus amigos, investido no 
lagar de govemador de Pernambuco; mas teve a cautela de consultar 
em termos mais ·sensatos o Governo F ederal, dizendo que de modo ne-
nhum queria causar perturbações no governo do estado; mas isto prova 
que no pro·prio aI!imo desse supvosto govemado·r do Estado de Per-
nambuco pairnva grande duvida pelo menos a respeito da legitimi-
-dade do cargo. 

Demais não é só o facto de não se ter as -provas do allegado na 
petição; a solução do caso não dependia simplesmente de lei ou de 
11cto do Poder Judiciaria. Em primeiro logar não sabe que a inter-
venção que se pede possa encontrar ponto de apoio na nossa Consti-
tuição. 

ALG"GMAs vozEs - AJ?oiado; essa é que é a questão. 
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O SR. ARISTIDES LoBo - Os casos do art. 6° estão plenamente 
definidos .. . 

O SR. JaÃo, BARBALHO - Taxativ.amente. 
O SR. ARISTIDES LoBo - ... e em nenhum só se póde encartar 

essa pretenção; em nenhum, porque P ernamhuco não está, já não 
diz em um estado de sedição, de rebellião ou em uma commoção revo-
lucionaria qualquer, e longe disso a situação de P ernambuco actnal-
mente é de plena tranquillidade. 

O SR. J o.Ã.o. BARBALHO - Nesse sentido ha telegramma do com-
mandante do districto, dizendo que ha plena e completa paz. 

O SR. ARISTIDES LoBo - São as noticias que chegam de lá, e 
aquelles seri1am os ·Casos unicos em que muito escmpulosamente o 
Poder Federal poderia intervir. 

Mas não ha nada disso. 
O que ha é o seguinte: as decisões fin aes proferidas contra o 

governador de lá, o chefe do estado actu al, não produziram o effeito 
que os seus adversarios esperavam ; lançam-se então nesses caminhos 
extraorclinaTios, pretendem essa intervenção elo Poder Federal, mas 
a pretenção é absolutamente inepta e inadmissível. 

P arn si, mesmo quando se désse a probabilidade, que não existe 
nem por sombras, ·de que esta petição viesse documentada por todas 
as leis, por todas as sentenças de tribunaes, o orador jámais aconse-
lhal'ia ao Senado que ernprehendesse essa intervenção quando ella 
coubesse. 

O SR. J .o.Ã.o BARBALRO - Muito bem. 
O SR. ARISTIDES LoBo - Mas a sua convicção inabalavel, estu-

dando este facto, é que isto não tem caminho. O Senado está em pre-
sença de um homem incompetente, que lhe requel', que não póde ser 
acceito perante o direito como procurador elo Senado de Pernambuco 
e, portanto, que não tem o direito de ser ouvido pelo Senado Federal. 
E em segun~o logar o Senado não tem mesmo elementos para em-
prehender de qualquer modo, porque não ha meios conhecidos, a 
intervenção que se pretende. Não tem, porque a Constituição o pro-
hibe : '.) esta:do ele P ernambuco não é aquelle descripto pelo art. 6° e 
seus paragraphos. 

O SR. CoELRO RODRIGUES - Por que não ha combatentes em 
campo? 

O SR. ARISTIDES LoBo - Não, porque não ha anarchi a, não ha 
desor dem nenhuma que conste. 

O SR. CoELrrn RODRIGUES - Pois a dualidade dos poderes não 
é uma desordem? 

O Sr:. ARISTIDES LoBo - Acredito que isso é uma invenção, poT-
que já disse, e S. Ex. mesmo conco1,clou, que elle ainda está á espera 
até hoje . . . 

Mas á espera elo que ? pergunta a S. E x. 
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O Sn. ÜOELHO RODRIGUES - A' espera de ver o procedimento dos 
poderes federaes. 

O SR. ARISTIDES LoBo - Não; é isto mesmo. S. Ex. está attri-
buindo ao Sr. Ambrosio Machado muito pouca moderação e senso, 
quando elle os tem. 

O SR. OoELH-O RoDRIGUES --- Si S. Ex. faz bom conceito do 
Sr. Amb1·osio, ha de fazer igual ao que eu faço . 

O SR. ARISTIDES LOBO diz que si S. Ex. o faz, não parece, 
porque ü está suppondo capaz de um acto ·desses. 

Ambrosio Machado é homem de uma energia suprema, que não 
cede a ninguem; mas ao mesmo tempo é homem r azoavel e justo até 
comsigo mesmo. 

o SR. ÜOELRO RODRIGUES E OUTROS SENADORES dão apartes. 
O SR. ARISTIDES LoBo não acredita; isso é um máo conselho que 

S. Ex., indirectamente, está dando a elle, traduzindo seu silencio a 
qualquer espectativa. 

O SR. ÜO•ELHO RODRIGUES - Não ·aconselho, pelo contrario, a 
minha missão é ele paz. 

O Sn. ARISTIDES LoBo admira nesta casa um phenomeno muito 
curioso, uns r aciocinios q1L1e o orador observa : o·s Srs. senadores pré-
gam a paz, isto aqui é a casa da paz universal. (Riso.) 

Não tem duvida nenhuma ... 
O SR. ÜOELHO RODRIGUES - H ei de provar-lhe que sou sincero ... 
O SR. .ÁRISTIDES LollO - ... mas de vez em quando SS. EEx. 

prégam essa p,az depois ele_ terem prégado uma guerra horrorosa. A 
respeito, por exemplo, dq Republica, não é raro ver os homens ele 
grande competenc.ia politip·a subirem á tribuna e di•lacerarem a pobre-
sinha, que é uma victima dos erros de outros. 

O Sn. OoELHO· RODRIGUES - D aquelles que obram em nome della. 
O SR. .ÁRISTIDES LoBo - Mas, afinal de conta.s, todos aqui são 

representantes da Republica, e o orador ainda não viu a·qui no seio 
do Senado uma manifestakão em sentido contrario. 

Em conclusão, depois de demolida a Republica na tribuna, se 
conclue sempre dizendo que não ha risco. (Híso .) Eis o processo polí-
tico a seguir. 

O orador segue caminho diverso, só conhece um caminho : é a 
linha recta; só conhece uma idéa : é aquella que defende; e não tem 
rnzão para o contrario._ 

O Sn .. AMERICO LoBo - Deve conhecer tambem a outra. 
O SR. ARISTIDES J~oBo· - Conhece a outra por uma expenencia 

triste e dolorosa para o seu paiz. 
Não entra em comedi~s : esses elogios ·de convenção, que se trazem 

para fazer argumentos no sentido de se maldizer da Republica, não 
os acceita. 
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O SR. Lurz DEI.FINO - Mas a Republica soffre bem a compa-
r.ação. 

O SR. ARISTIDES Lona - Diz que effectivamente a Republica 
soffre, mas a questão é não fazel-o todos os dias. 

Não se está perante um paiz verda-cleiramen te habilitado para 
fazer essas clistincções ; acredita em todos os republicanos. 

E sse assomo de todo·s os dias contra a Republica é inteTpretado 
pelas m:issas populares como urna reconhecida censura ela nova patria, 
como uma prova de que essas instituições não prestam para nada. 

O SR. Lurz DELFINO - A Republica nunca cahiu tão baixo como 
a monarchia. 

O SR. ARISTIDES Lono - Entende que isto é uma cousa que se 
diz ... 

O SR. Lurz DELFINO - E' a historia que diz : a Repub1ica, mesmo 
nos seus dias lutuosos, soffre bem a comparação com a monarchia. 

O Sn. ARISTIDES Lono - . .. mas os parnllelos que se trazem á 
tTibuna e que lhe parecem propositaes, não teem esse fito nem esse 
resultado. 

O Sn. A1vrnmco. Lono - Si o povo estivesse convenci.do de que a 
Republica não valia nada, tinha já proclamado algum Cesar. 

O SR. Lurz DELFINO - Ou algum Octavio. 
O Sn. ARISTIDES Lo.no - Ninguem se illuda: essa imbecilidade, 

que se chama fecle1·alismo_,. porque não tem Tazão de ser, porque é uma 
palavra idiota na bocca de especuladores politicos; esse federalismo . .. 

O SR. Al\IIERICO Lono - Isso é uma ironia. 
O SR. ARISTIDES I,ono - . .. está na bocca do Sr. Gaspar, corno 

ha pouco tempo ouviu de . um homem que de lá veiu, dizendo: "Nós 
havemos de vencer e havemos de entregar o poder ao Sr. Ouro Preto, 
porque é o homem ·designado para representar o govemo no primeiro 
período, até que ·se faça um governo definitivo". 

O SR. CoEJ,RO RoDRIGUEs -- Não sabia disso; estou aprendendo. 
O Sn. ARISTIDES Lono - Tufas, o orador disse a esse homem: como 

é que o senhor sabe disso? Sei. respondeu elle. porque o Sr. Gaspar 
não faz caxeta destas cousas, elle falla com toda a franqueza.'! 

O SR. LAPER dá um aparte. 
O SR. ARISTIDES Lono - Elle faz ostentação lá em Montevidéo, 

conversa com todo o mundo, não faz mysterio disso. 
Afinal de contas recebe es3as confidenciaos, mas não precisava 

dellas; não carece saber disto, não carecia dessas declarações. 
Um dos modos de estudar uma situação política é ver quaes são 

os homens e as opiniões que estão á sua frente ... 
UM Sn. SENADOR - Então acha que elle é orleanista? 
O SR. ARISTIDES Lono - Considero-o um sebastianista dos qua-

tro costados. Elle foi Eempre nm homem que assumia uma posição 
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equivoca e duvidosa, dizendo a todo o mundo e em toda a par te que 
não fazia questão de fórma <le gove.rno. Não h a nada mais relapso nem 
mais commodo para elle. H a consciencias que se acommodam com estas 
situacões. 

Ó Sn. CoELHO RonRIGUES -- E lle governava o Rio Grande do 
Sul mais durante as situações comervadoras elo que nas liberaes. 

O Sr:. ARISTIDES LoBo - Pergunta si se tem de formair um pm:-
tido federalista, já consagrado na Constituição? Depois de estabelecido 
este principio, tem-se de o appli.car em mais nada? Por que o partido 
federalista? Que quer dizer? Só idiotas podem pensar nisso .. . 

E' preciso u sar da lingl:rngern verdadeira, deixando os ulcirnbica-
men.tos de t ribuna, para dizer-se a cousa como a cousa é ; deixar-se 
de usar uma linguagem emprestada, que não con:esponde áquillo que 
se está vendo, que todos comprehendem. Póde ser tudo isto muito bo-
nito; mas não é a realidade da cousa. 

Terminando, de tudo quanto tem dito conclue em primeiro logar 
que o Senado póde decidir a questão pela preliminar ela incompeten-
cia do peticionario, para trazer ao Senado uma petição com uma série 
de acontecimentos, que seriam a conflagração no Estado de Pernam-
buco, si fossem verda4eiros, e não constassem de simples allegação 
delle, sem provas. 

Em segundo logaT, como disse, não vê possibilidade da interven-
ção federal, em pTesenga do documento que foi presente á commissão. 

U11r SR. SENADOR - E' um procurador sem procuração. 
O SR. ARISTIDES LoBo - Entende que o Senado não póde tomar 

uma resolução d.esta ordem sómente porque apparece uma represen-
tação de um cidadão dizendo .se r representante do Congresso ele P er-
nambuco. Não sa:be si elle o é; não tem obrigação de sabel-o ; eHe é 
que tinha obrigação de prov.ar si estava investido dos direitos de 
procurador daquelle Congresso; si se achava revesti<do ·eles a incumben-
cia. O facto de ser elie presidente do Senado de Pernambuco não vale 
nada. Elle é prn.sidente lá, emguanto está dirigindo os t rabalhos da. 
quella casa, caracter ql\e cessa logo que elle transpõe as fronteiras da 
mesma e.asa e não póqe de modo algum autor isal-o a dirigir-se ao 
Senado Federal com este nome. 

Quar;to ao outro ponto, embora se possam obter as provas, o 
Congresso de Pernambuco _as devia teT trazido, e o orador entende 
que o Sena:do não se deve prestar a este papel de estar redigindo 
recados ao Poder Executivo, pedindo que elle mande requisitar peças 
ou a proc~<ler a pesquizas ; isto está fóra da orbita de suas attribui-
ções. _ 

O SR. CoEUIO RODRIGUES - N ão é dirigir recados, é pedir infor-
mações, cousa que sempre se fez em todos os parlamentos do mundo. 

O SR. A.RrsTIDEs LqBo. - Mas é preciso fazer uma indicação posi-
tiva, dar a razão de agir . 
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O SR. CoEJ.HO RODRIGUES - E' do regimento. E ao Congresso 
incumbe velar pela guarda da Constituição e das leis. 

O SR. Â.RISTIDES LoBo - Acha que não cabe absolutamente esse 
meio, porque não se dá nenhuma das hypotheses do art. 6°, que são 
as previstas. 

O SR. CoELHO RoDRIGUEs - Então julga que se acha pacificado 
o Estado de Pernambuco ? 

O SR. Â.RISTIDES LoBo - Não tem de julgar sinão pelos factos. 
O SR. CoELRO RODRIGUES - Então, ou pegar em armas -0u não 

serem attendidos. 
O SR . . A.msTIDES LoBo - Diz que pegar em armas, não; estas 

ameac-as de nada valem. 
Ó SR. COELHO Ro.~RIGUES - Não estou fazendo ameaça. 
O SR. ARISTIDES LoBo - Não se refere ao nobre senador; sabe 

que S. Ex. não quer fazer trabalho de partido; ao contra11.o, está 
pTocurando a paz. 

Mas o facto é este_;_ não consta absolutamente que ninguem em 
Pernambuco esteja dominado por 11ma situação destas extraordinarias. 

O SR. A. PERNAMBnco - Apoiado. 
O Sn. ARISTIDES LoBo - Nem é de suppor que o Governo Federal 

se mantivesse inacti vo e Íljlclifft.rente, deixando um dos principa6s 
Estados da Republica entregue a plena conflagração. 

Essa historia de dous governos, de duas magistratuTas, de duas 
autoridades, em presença uma d::i outra, desde o principio lhe pareceu 
que era uma pulha. O orador escl'eveu ao Sr. Dr. Ambrosio Machado, 
que lhe respondeu affirmando que a principio, levado por seus ami-
gos, entendera dever 12.ro1~eder assim, mas que hoje não tinha mais 
nada com essa questão, que o orador podia ficar tranquillo. E como 
m_uito confia na sinceridade e na palavra delle, acha que essas cousas 
são assim mesmo. 

As cousa-s continuam lá no mesmo pé, sem alteração, 
Reconhece as b0as j ntençócs elo nobre senador; mas não póde 

.absolutamente assentir no alvitre que elle lembra ao .S.w.ado. 
O requerimento se lho affigura nma cousa inopportuna e inutil. 

A questão deve ser deciclicla como 11 commissão propoz. 
Si houvesse qu!Llquer meio constitucional, legal, ou mesmo apenas 

razoavel, para se fazer sernélhante intervenção, com certeza não o 
J'ecusaTia. 

Mas na situação em que se acha o Estado de Pernambuco, parece-
lhe que não ha outra cousa a fazer siuão o que lembra a commissão. 
Seria um pessimo pTecedeute autorisar a intêrvenção elo governo fe-
deral em virtude dessa reclamação. 

Basta que se deixe qu~ OH estados caminhem para em tempo per-
derem-se todas as esperanças restam,adoras. O de P ernambuco entrará 
em plena e absolut:i tranquillidnde. 
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Estes proprio8 resentimcntos, que ora surgem, desappareceTão e 
n marcha ou a direcção politica dos Estados ha de ser uma realidade. 

O SR. OoELHO RODRIGUES - Deus o perrnitta. 
O SR. Amsnm::s LoB-0 -- Parece-lhe que S. E x. está muito pessi-

mista nesta questão. 
O SR. J O.AQUlM PERNAMBUCO - Em P ernambuco só havia um 

receio : a inte.rvenc;:ão das foeças fedemes. 
\T .A.RIOS SRs. SENADORES dão apartes. 
O SR. ARISTIDES LaBo -- Penso, porém, qu~ o Senado não póde 

fazer intervenções prévias. Mesmo para .Jecretal-as, na imminencia 
dos acontecimentos, e mesmo no flagrante 0.elles, a Constituição é 
muito escrupulosa. 

Como, pois, ir agora, na hypothese vaga da possibilidade de uma 
conflagração, intervir na vida do Estado ? 

O SR. Â.tll:ERICO LoBo - Pretende-se que lá o E .stado não esteja 
organisado ? 

O SR. luusTIDES LOBO - Acha que isso é outro sophisma com que 
se pretende fazer vencer a caus.'.l dos federalistas . 

O Su. CoELHO RonmouEs - Eu não era federalista antes de orga-
nisada a Constituição.1 Ma·s, visto que esse é agora o nosso regimen, 
devo defender a Constituição. 

O SR. ÂRrsTrnEs LoBo diz que, no ponto de vista do honrado sena-
dor, 'ª federa ção se interpreta de outro modo, isto é, quando o Governo 
federal ou central pre·sume, por uma série de observações, ·que é pos-
si"vel uma conflagração em um Estado, inter vem préviamente. 

O oradOr é des&ai escola, tem o maior escrupulo e respeito· pela 
autonomia dos Estados, e como legislador só poderia autorisar uma 
medida no sentido de intervenção, qual1!do se convencesse de que esta-
vam esgotados todos os meios de debeHar uma revolta aberta . ET.a uma 
situação rnvolucionaria que se creava em presença do Governo Federal, 
qlle tem obrigação de iµanter em paz todos osr E stados. Mas é só neste 
caso. 

1Simplesmente porque lhe occorre a possiibilidade de um Est·ado 
'-"B conflagrar é motivo para que o orndor diga ao Governo : intervenha 
préviamente i)ara evitar? Não; isso é uma politica preventiva e 
odiosa. 

Portant o, acrndita que o parecer deve ser approvado pelo Senado 
tal como está ; o Sen~·do não tem de dar andamento a semelhan te 
requerimento; fazel-o seria até um máo serviço prestado ao E stado 
de Pernambuco. 

O Sr . João Barbalho - Attendendo a que a hora está muito 
adia~tada e a que ha muito qne dizer a respeito desta questão, que 
corn:~dera muito s~ria, apresenta ao Senado um requerimento pedindo 
o adiamento da discussão por 48 horas. 
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Indo-se consultar o Senado sobre o requerimento de adiamento, 
verificou-se não haver mais na casa numern para deliberar, e pro-
cede-se á chamada dos Srs. senadores que compaTeceram a sessão ( 46) 
e .deixaram de responder os Srs. Nina Ribeiro, Manoel Bal'ata, José 
Ber:nardo, Oliveira Galvão, AmaTo Cava1canti, João Neiva, Rorsa. 
Junior, Virgílio Damasio, Q. Bocayuva, Lapér , Braz CaTneiro, Sal-
danha Marinho, C. Ottoni, Rodrigues Aives, Silva Canedo, Paranhos, 
U. do Amaral, Santos Andrade e Raulino Horn (19) . 

O SR. 3° SECRETARIO infOTma que os Srs. senadores Nina Ribeiro, 
Manoel Barata, José BernaTdo, Oliveira Galvão, João Neiva, Vir-
gilio Dama.sio, Saldanha Marinho, Rodrigues Alves e rSilva Canedo 
communicaram á Mesa que se rntiravam por incommoclaclos. 

Não havendo numero para deliberar, considera-se prejudicado o 
requerimento verbal elo Sr. João Barba.lho, e continúa a discussão 
do parecer. 

O Sr. Presidente diz que, havendo no recinto numero inferior 
n.a ele 1\3 ele Sra. sena.dores, vae adiar, como adia, a discussão. 

S E SSÃO DE 1° DE JULH O 

O Sr. Gaspar Drummond (movimento de attenção) - Sr. Pre-
siden.te, começo por pedir desculpa á illustrada cornmissão de consti-
tuição e diplomacia, si vejo-me forçado a discrepar um tanto do douto 
pareceT, que V. Ex. acaba ele submetter a debate . 

Como sabe o Senado, versa o parecer sobre uma representação 
que, acerca ele negocios de P ernambuco, o Dr. Albino Meira, na qua-
lida·cle de presidente elo Congresso daquelle Estado, eude,reçou-nos por 
intel'medio elo illustre senacloT, representante elo Piauhy. 

Em rigor, não ha cliscrepancia ele minha parte, por isso que, ele 
accordo com a illustre commÜssão, penso que, desde que o reclamante 
não comprovou com documentos as importantes e graves allegações 
adduzidas, outro não deveria ser o destino a dar-se á Tepresentação, 
sinão o archivamento. 

Mas, é preci·samente esta a falta que busc-0 preencher de momento. 
E' assim que me pl'opo·nho a offerecer á illustrnda commissão, 

quer as provas em que D o:eclamante poderia ba.s6'ar as allegações, 
aliás provas unícas, pois constam de documentos publicas, como leis d'o 
Congresso e decretos elo Poder Executivo,. quer as provas em contral'io, 
pal'·a desta iar:te habilitar a illustre commissão a proforir sobre a es-
pecie, de que se trata, parecer definitivo. 

Agora mesmo o Congresso, que ha pouco tempo adiou suas sessões, 
·quando o Senado dalli resolveu sobre a procederw; ·1 da accusação contra 
o governador, 'deliberncla pela Oamara dos Dermta·dos suspendeu-o 
das funcções governativas; e adiou-as por entender que não devia 
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funccionur 00-existindo dous go'Vernadores, pois o governador suspenso 
não se subrnetteu ao verecli'cfom do Senado e o Senad.a, iião o·bs.tante, 
deu posse ao vice-governador; agora mesmo o .Congresso reabre-se. 

Nestas condições, oomo funccionad A quem de.verá elle submetter. 
para serem sanccionadas ou não, as leis que decretar? Ao actrnal go· 
vernador em exercício ? Mas esse o .Senado suspendeu das funcções go-
vernativa$! 

Ao vice-governador, que se diz em exerci.cio,? Mas esse, na hypo-
these, terá exer cício legal? 

Demais, a'O vice-governador não fallece a precisa autorid1ade moral 
paira fazer executaT, no cas10 de sanccionadas, as leis do Congresso ? 

Não póde, portanto, ser mais opportuno o ensejo, nem mais propria 
a occasião para o Senado, manifestando-se a respeito e intervindo com 
a grande aut-0Tidade de que se acha investido, contribuir efficazmente 
no sentido de fazeT oom que o poder que exorbita xeentre na esphera 
funccioTual ·dos seus deveres e assim se restabeleça en tre os dous po-
d.>.res em lucta naquelle E stado, isto é, entre o Congresso e o governador, 
poder legislativo e poder executivo., a necessaria harmonia, harmonia 
aliá:s tão d-0utrin ada no direito publico constitucional e consagr,acla 
quer na Comtituiifão ]'ederal quer na Consti tuição QOlitíca -de P er-
nambuco. (Apoiados.) 

E ass,im, o Senado poupará a continuação de um oonflicto espe-
ctaculoso., que tanto est~ contribU"indo para desvirtuar o nas0ente re-
gímen de governo e perder-se a fé no systema republicano, já tão 
amorteúc1'a por constanj;es e1Tos po1iticos ! 

'Quanto á preliminar elo paTecer, estabelecida pela commis,são, 
excusando-se de tomar conhecimento da representação por faltarem 
ao reclamante poderns que o habilitem a representaT, pell'ante este 
Senado, a corpomção legislativa., de que é preisiclente e em nome da 
qual reclama, em rigor tem razão a commissão·. 

Em hypotheses semelhantes, ü mandato não póde ser omisso, antes 
deve ser expTesso . .. 

O .SR. ARISTIDES Lo130 - Não se presume. 
O SR .. GASPAR DRU.}'IM01ND-.. . seg1mdo a-8 praxes do fôro. Entre-

tanto, penso t-ambem, que a illustrada commissão poderia ter sid() 
menos rigor1osa, si deixaµdo de tomar conhecimento ela representação, 
como provinda do Congreisso, de que é presidente o reclamante, consi-
derasse-a feita pelo cidad.ão que a subscreveU'. E assim a cominissã() 
se amüld-aria melhor ao +Jensamento .da Constitui_gão Federal, que con-
fere, mais do que a qualquer cidadão, pois confere-o a todo. individuo, 
o direito de reclamar, de repre-sentaT perante os poderes competentes 
contra os abusos das auto.ridades. 

E a docilidade da ·Commissão bem se justificaria em face da gra-
vidade da situação política ele Pernambuco, pois a 'commissão fran-
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caroente reconheceu no parecer, que a occorrerem naquelle Estado os 
fact·os articulados pelo reclamante, oonvi1·1Ja que os poderes f ecleraes 
enwntrass'<em um rerri;,edi..o, fos~e elle qual fo.sse ! No emt.anto, a com-
misbão, $implesmente por falta•rem ao reclamante pode.res expressos de 
procurador, deixa .de entrar no conhecimento da importante represen-
tação, recusa-se a dar um reinedio á resa.lução da crise, Tecordando 
assim o conhecido ·Caso daquelle celebre fidalgo hespanhol que deixava 
o rei, já enfermo;, morrer asphyxia,do, por não competir a elle 1a in-
cumbencia de abril· a janella, por onde entrasse º '•ar. 

P assarei, Sr. Presidente, a fazer o offerecimento das prova.s e 
subsequente contestação. Antes, porém, o Senado permittiT-me-ha um 
ligeiro historico ·do desdobramento -dos successos politicos occoTridos 
em Pernambuco, desde dezembro de 189 1 até a actualidade. E o faço, 
para que o Senado possa melhor julgar das origens do conflicto, alli 
existente entre os dous poderns em lucta. 

UM SR. SENADOit - O Senado precisa orientar-se bem. 
O SR. GASPAR DRUMMOND - A onda sangrenta das deposições de 

governadores, gerada na vaoo. das paixões partidarias dos promotores 
da revolução de 23 ·de novembro, onda que se espraiou por todos ou 
quasi todos os Estados, desde o no1te até o sul. da União., não podia 
deixar de fa·,agar a legalidade constituid1a em Pernambu co, principal-
mente naqmJle Estado, cujo povo heToico tem attestado, nobremente, 
em diversos períodos gloriosos de sua historia, grande valor civico e 
admiravel patriotismo, oppondo sempre tenaz resistencia ás tendencias 
invasoras e ás usurpações c1os go.vernos despoticos, ainda mesmo que 
lhe custe, como tem succeclido, derramamento de sangue e sacrificio 
de vidas em prnl da patria ! 

O SR. SALDANHA MARINHO - Apoiado . 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Nfro. podia, portanto, Pernambuco 

escapar á acção destruidorn daquella rnvolução, que levou o immortal 
DeocloTO da Fonseca a resignar ,. patrioticamente, o elevado cargo que 
exe1·cia. 

Por essa época, o E sta do ·ele Pernambuco achava-se mais ou menos 
coustituido. .Alli havia um Congresso Legislativo" composto de Se-
nado e Oamara, eleito pelo povo; havia conselhos municipaes, pre-
feitos e sub-prefeitos, si bem que proviso.rios, porque ainda não existia 
lei de organisação municipal, em todo caso tambem de eleição popular; 
diversos ramos -de serviços publicas ·organisados e ou tros· cm organi-
sação; presidia o E stado um governador eleito pelo Congresso e o Esta-
do eTa governado .s.ob os auspicias da Constituição politica, decretada 
pelo P oder I,egislativo em nome do povo, á seme'1hança da Constituição 
norte-americana. 

O governado.r de en tã:o, o desembarga·dor Corrêa ·da Silva, ma-
gistrado integerrimo e, como chefe do Poder Executivo do Estado, 
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espírito liberal que tanto fizera prosperar, sob o. ·seu justiceiro go-
verno, as artes e as industrias, por enfermo passara o exercício da-
quelle cargo a um dos seus ·substitutos legaes, o coro.nel Dr. José 
Maria de Albuquerque Mello. 

Em época difficil assumindo o governo do Estado, ·O grande pa-
triota coronel Dr. José Maria collocou-se na altll'ra do cargo, superior 
mesmo a situação tão momentosa ! Alliando a energia á prudencia 
soube, dentr·o de breve tempo, dominar as tentativas de deposição, 
preparando grande reóstencia em defesa da autonomia do Estado, par-
tissem as tentativas de onde partissem, quer da politicagem indígena, 
quer das forças federaes. 

Assim, a depo.sição não se fez ; e quando fizessem-n'·a, custaria 
lucta sanguinolentíssima, á semefüança dessa, que tanto está enlu-
ctando nossos irmão.s do Rio Grande do Sul. 

·Curto, mell's senhores, foi o governo do coronel Dr. José Maria, 
governo apenas de tres dias, mas fecundo em rasgos de patriotismo 
e abnegação do grande cidadã.o pernambucano, que apezar de pobre 
havia preparado á propúa custa, sem onus para os cofres publicas, 
·d~spendiosa resistencia~ seguindo assim º' óvicn exemplo ·dos seus 
maiores, cidadãos patriotas, ·que em épocas rnvolucionarias conser-
vavam e r;~stituiam inü~cto o sagrado deposito do.s dinheiros publicas! 

Após tres dias de governo, o coronel Dr, José Maria.1 a instancias 
do marechal Vice-Presidente da Republica,, que lhe ·agradecia por te-
legi·amma os relevantes serviços prestados á ordem e á tranquillicfade 
publicas, passava ü exercício do .ca•rgo ao vice-goveTnadoT Barão de 
Contendas, que a tanto se prestava, .attendendo tambem ·a constantes 
solicitações telegraphicas do marechal Flo_riano .. P leixoto. 

Espiritü p:rudente, político .sem partidarismü., mesmo politico 
moderado, o Barão ·de Contendas, ·ao passo que inspirava confiança 
aos corrreligionarios, tNmquillisava ·os •animas dos adversario1S1, que 
delle jámais poderiam receiar medidas extTemas . 

Püis bem; foi sob um governo aissim, que se realizou a depos•ição 
do governador, deposição que ·se fez em lucta cruenta, mas fez-se ú 
custa da perfidia, da tJ.Taição que ·desarmam. pr~meiro a grande resis-
tencia da parte do povo. e ainda mais porque as forças federaes, quando 
marchavam para realizal-a, não sabiam ao que iam movidas pela exal-
tação ele uns officia:es,, extremame.nte particlarios e toler.ados pela frou-
xidão e falta de energift de ·quem então commandava alli o districto 
militar! 

Fe<ilta a deposição, a1po.ssou-se do Estado uma junta governativa, 
assim sanguinariamente usmpando o poder, á ·semelhança do salteado:r 
que mata á traição para TOubar ! 

Governou .a junta dictatoria1mente, apezar de haver protestado 
respeitar a Co.n&tituição política e as leis existentes. 
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De picareta em punh o, realizou o funesto pr ocesso de demolição 
polit~ca e adminisb~ativa, dissolvendo o Congresso,. as administra~ões 
municipaes, .a magrntratma federaL; prendendo cidadãos ·sem crime 
e .conserv_ando em prisão outros sem culpa formada; desrespeitando 
ordens de habe·O!S-COlf'pv.s, concedidas pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça; tentando amordaçar a liberdade da lln.prensa por constantes 
ameaças e ataques aos redactores 'de jornae~. ; sequestrando as liber-· 
d ades publicas; massacrando o povo a patas de cavallaria e 'ª cargas 
de bayonetas da so'1dades0a desenfreiada; emfim, plantando, em, todo 
-0 E stado o despotico governo do terror ! 

Si foi curto, pela duração, o gover:q..o da junta, governo que ha de 
ser sempre memorado na historia daquelle Estado. pela execração do 
pov·o pernambucano, foi longo € duradouro pela-s tyr-annias, que pra-
ticou, vilipendiando os brios de Pem•ambuco ! 

Tempos depois, ·quando já havia apr·ofunda:do muito as raízes 
da antipathia na opinião publi!ca, ·desmoronava-se o governo da junta 
e a junta morria, miseravelmente, á ·semelhança daquelle faustoso rei 
bíblico., que assistia em vida á propria deoomposi'ção, ·sentindo cahi-
rem-lhe dilacer.adais pela ulceração e apoclrecid.as e putrnfactas as 
carnes ·do proprio corpo ! 

1Sim, aquelle governo desapparncia ·coberto das maldições pu-
blicas e da clesmoralisação em que -0 dieixava extrnbuxando a mais 
formal des0onsidera.ção por parte do. marechal Vioe-P.residente da Re-
pubhca. · 

Então o Congresso elegeu governador ·de P~rnambuco ·O Dr. Ale-
xandre José Barbosa Lima. 

Sou insuspeito para faHar do -actu:;il govemador daquelle Estado, 
de quem ain'da hode considero0-me a:dversario, embora cheio de to-
leranci:a;s. 

'Ü .SR. JOAQUIM PERN.A.MBuco - Pe1i'eitamente, não ha alli ac-
côrdo político. 

O SR. GASPAR DRUMMOND - Si ultimamente, quando alli a auto-
nomia do Estado col'Teu perigo de ser pela ·segunda vez saqueada pelo 
governo federal, o. part:icdo de que sou um dos mais obscuros ool.dados 
(não apoiaik1s), tendo á frente o grande <lemocrata e inexcedível pa-
triota José Mariano, estava disposto a pegar em armas para sustentar 
Q governo do Estado., foi porque naquelle momento o governad!o:r 3ym-
b.olisava, personificava o principio consagrado na bandeira do par-
tido autonomista, isto é, a defesa .da aut·oridade do Estado. 

Posso, portanto, fallar e occupar-me ·do actual governador, sem 
devei· ser acoimado die .suspeito . 

Poi1s bem; o Dr. Barbo·sa Lima, político voluntarioso e habituado 
a agir por iniciativa propria, temperamento votado antes ao imperio 
prudente, que á obediencia passiva, ao assumir o governo de Pemam-
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governar acima e fóra ·df!, acção exaggerada dos _partidos, traçand-0 a si 
a trajectoria de uma a·dministração justiceira, sensata e prudente. 

Er.a mesmo -0 gio0vel'no que, após uma época revoluci-0naria., em 
que os animos politicos estavam muito incandescentes, mais <ionviria 
a-0 Estado. (Apoiados.) 

E, assim, no firme proposito, de antes governar d10 que ser go-
vernado, começ.oU' por hastear a bandeira branca da paz, convi dand·o a 
todos os opprimidos pela :revolução a abrigarem-se á sombra daquella 
bandeira. E restaurou as liberdades publicas sequestradas pela junta 
governativ.a; reintegrou os cid:adã.os á posse dos seus direitos confis-
cad.o.s, dos quaes um dos mais importantes, o· cor.anel Dr. José Maria, 
achava-se foragido para evitar a sanha dos inimigos politicos, que 
lhe haviam posto• a premio. 'ª cabeça; emfim, Testabeleceu -0 regimen 
da paz, da ordem e da tranquillidade publicas. 

Governo tão imparcial e correct-o, que despertou •as sympathias dos 
adversarios .affiTmand.o-lhes garantias. de justiça e 1respeitanclJo-lhe 
os direitos, como podeTia convir á politicagem indigena dos que haviam 
realizado á trahição a 1eposição do governad:or, si elles ainda estavam 
cheios de odio.s e sedentos. de vingança?! 

Dahi o desgosto a lavrar e .a divergencia •ainda latente ! 
Mas o Dr. Barboi;a Lima, firme no proposito de executaT inte-

gralmente o seu progrfimma de governo, proseguiu, nullificandn di-
versos actos illegaes da juntn., organisando ramos de serviço pubJico. 
Isto oonco~-reu para que a divergencia explodisse; e, ao a:brir-se o 
Congresso do Estado, então a luta assumiu grandes e francas pro-
porções! 

E o Congresso não trepidou em decretar leis, as mais absurdas, 
incongruentes, ineptas e inconstitucionaes, e até duplamente, porque 
atacaTam queT a Constituição poLitica do Estado, queT a Constituição 
Federal; outras retira:qdo .autorisações que -0 Poder Legislativo havia 
da.do ao gocvernadOT; e mais leis cerceando os meios do governo e da 
forç.a policiai; emfim, resoluções legislativas meramente pessoaes, 
em ias ci.uaes só a pessoa do governador em objectivada. 

Deve e.sta1·. presente á memo·ria do Senad·o o <lesagradavel con-
fli cto, que então Ee deu, De um lado era o Congresso a decretar )eis, do 
c-utro, o governador a veta:l-as; •de um lado, o Congresso. votando-as 
por dous terços e pro:pmlgando·-as para serem executadas; do outro, 
o governado·r sem executal-as, fundando-Se em interposições de re-
cursos legaes da valid·a:de de leis inconstitucionaes. ! 

E assim, de quéda em quéda, ·de abysmo em abysmo, o Congresso, 
já bastante faccioso, não escrupu:lisou em fazer uma lei de processo 
de responsa1bilidade, na qual estatuia que, logo que o ·Senado rernlvesse 



sobre a procedencia da accusação contra o governador <le:l:iberada pela 
Carona, ficasse o -accusad-0 isTuspenso de suas funcções goveTnatlvas. 

A essa lei, manifestamente inconstitucional, porque em face da 
Constituição política de Pernambuco a suspensào só póde ser pena 
imposta eip. ·COnsequencia de ·Sentença e nunca medida preliminar do 
processo, o governador negou .sancção. 

M:a-s, o ·Congresso obstinado votou-a por dous terços e promu'1gou-a 
p.aTa teT execução. Fez mais ainda: lavrou decreto de suspensão do 
governa·d·or e deu posse do cai·gn ao vice-governador, Dr. Ambrosio 
Ma·chad·o ! No emtanto o go·veirnador,, não .se conformando com o decreto 
inconstitucional do Senado, recorria legalmente para o Superior Tri-
bunal de Justiça do Estado, e esse tribunal dava por accórdão, pro·-
vimenw .ao recurso, julgando insubsistente a sUSJlensão, decretada pelo 
Senado. 

E assim, em Pernambuco tivemos ·de ass:i.stir ao especta.culoso 
conflicto de dous governado.res, que disputavam o governo do Estado, 
um o Dr. BaTbosa Lima, qu:e, apezar da suspensão do· ·Senado, con-
servava-se no exercício do cargo, a1iás bem 'funda-do na Constituição e 
em um vei~idictum do pockir ·Competente, outro, o Dr. Ambrosio Ma-
chado, que se considerava no exercício do cargo por haver recebido 
do Senado a posse respectiva. 

Ao receber do Senado a po.sse do cargo, O· vice-gove:rnac:1'or soli-
citou do Vice-Presidente da Republica a intervenção dos poderns fe-
deraes em ordem ,a resolver o conflicto. 

Deve o Senado conheceT os termos em que a respeito se pronunciou 
o marechal Floriano Peixo·to, que declarou qu'e era g,overniador const~
twcionaJ.l de Pernambuco o governac~or 1elei60 pelo Congresso, Dr. Ale-
xandtre Jo'Sé Barbo'Sa LimP,, e que re,,conhJ.ecel,o-lvia como legl[J,l .até que 
o Pod!er J Ui/Jic1J.a1'io r)'3solves~e OJs qw,estões qite lhe estCli.VOJm affectaS>. 

Cumpre notar que até então o Superior Tribunal ele Justiça do 
·Estado ainda não havia julgado o recurso ·que da valic1:ade ela sus-
pensão o govemador teve ele inteTpoT. 

·Bosteriormente houve o julgamento, e entã.~ em face do accórdão 
de que ·ha pouco :Callei, o Vice..1Presidente da Republica dBclarou ao 
1ice-governador, Dr. Ambrosio Machado, que nenhum facto .havia 
modificado a attitude do governo federai, já manifestada anterior-
mente. 

Ora, si o Vice-·P residente ·da Republica, solicitado a intervir, 
homologára, por assim dizer, a questão ao poder judiciaria, é conclu-
dente que esse poder, julgando insubsistente a ~&pensão do gover-
nador, resdl!vera o conflicto da co-existencia d·os dous governadores em 
exercicio, julgamento c.om que ·aliás conformou-se o marechal Flo-
riano Pei:x;oto, e nem podia ·deix.ai· de conformair-se, desde .que con-
giderou o poder judfoiario competente para resolver o ·caso. (A~o~alcilos.) 
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Eiis, senhores, o desdhbramento d<0s successos políticos occorridos 
em Pernambuco, desde a revolução que eri:gj.u o Sr. marechal :Floriano 
Peixoto ao exercicio do cargo de Vice~Presidente da Republica ate 
á época actual. 

Do hist·o•rioo enfadonho que acabo de fazer ( 11'1.iUíÍtos niio apoi!a,dos) 
vêem os distinctos collegas que outra não foi a origem da lucta entre 
o PiOder Legislativo e o Executivo, entre o governador e aque1les que 
o elegeram sinã<0 o des'.Peito destes pelo facto do Dr. Barbosa Lima 
governar o Estado sob a egide do direito, da lei e da justiça, sem pres-
tar-se ás exigencias e manobras inconfessaveis da politicagem _de aldeia. 

ü SR. J O.A.Q,UIM, PERNAMBUCO - Apoiadissimo. 
O SR. G.A.Sl:'.A.R DE DRUMMOND - P ·a.sso, ago.ra, Sr. Presidente, a 

apreciar o~ pontos c-apitaes da representação, o que farei ligeiramente, 
para não fatigar por mais tempo a attenção. do Senado. 

UM SR. SENADOR - Estamos ouvindo V . Ex. com maximo prazer. 
O SR. J oÃo B.A.RBALHO - V. Ex. está inteira.n;do perfeitamente 

» Senado sobre a situação política de Pemambuce>. 
O SR. G. DE DRUMM,OND - Eu contava, mesmo· com tamanha 

benevolencia do Senado, benevolencia que agradeço, mas de que não 
devo abU'sar. 

Proseguirei. Uma da~ principaes allegações, a1·guidas pelo pre-
!>idente do Congresso de P13rnambuco contra o ·actual governador, co11-
siste em que o Dr. Barbosa Lima dissolveu dictatoTialmente os con-
selhos municipaes, prefeito e sub-prefeitos, que elle encontrou elettos, 
desde o giovern0< da junta e já se achando 'OS municipios organisaclos. 

Antes_de tudo, é inexacto que o governador houvesse dissolvido as 
administrações munici paes, 

O que se deu foi o seguinte: 
A administração dos municípios achava-se entregue a conselhos 

municipaes, P'refeitos e sub-prefeitos, eleitos a 21 de fevereiro de 1892 
pela junta que havia dissplvido os que existiam, tambem de eleição 
popular .sob 'O governo· do honr11Jdo desemba1·gado!l' Corrêa da Silva, e 
antes da :r~volução de 23 de novembro. 

Então o actual Congresso decretou uma ilei de organisação mu-
nicipal, a ~ei n . 52, do corrente anno. Um do.s artigos desta lei assim j 
6e expressa : (lê.) 

"Os municípios existentes, com seus actuae& limites, serão con-
servados, pua o fim de elegerem os seus conselhos municipaes, pre-
feitos e sub-prefeitos e cha,.mados a constituirem-se de accôrdo com as 
disposições da Constituiçã<0 do E stado e da presente lei." 

Um outro artigo dispõ13 ·o seguinte: (lê.) 
"Emquant-o- não forem declara-dos constituídos, os municípios re-

ger-se-hão pela legislação anteTÍ<Or á Constituição de 17 de junho, 
menos no que diz respeito á separação das attribuições legislativas e 
executivas municipa.es, estipulada no art. 102 da mesma Constituição 
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e que entrará em vigor depoi1s ,da eleição dos conse!1Jho.s municipaes, 
prefeito e su~-prefeitos." 

Cumpre notar ao Senado que, quer a·quelle quer este artigo' estão 
capitula:dos no corpo das disposições transitorias dll!quella lei, sendo 
que aquelle é o art. 1° e este o art. 8°. 

Ora, em face de tã:q expTessas disposições, cumpria ao governador 
executar a lei, de accôrdo com o art. 1°, designando dia para eleição 
dos conselhos municipaes, prefeitos e sub-prefeitos e de accôrdo com 
o art. 8° nomeando intendenci:as proviso'l'ias .até aquella eleição. 
(A p.oiaiJos) . 

Pois bem, foi o que fez ·o Dr. Barbosa Lima . Entretanto, a isto 
chama-se dissolução de conselhos municipaes, prefeitos e sub-prefeitos ! 

Era ju·sto que, não passando de proviisorias, embora eleitas, as 
administrações municipaes, IJOr isso que ainda não existia lei de or-
gani sação de munic~pios, sobrevindo a lei, cessassem ·os poderes daquel-
l::is adminis<trações, dando lugar a que na posse de taes poderes .entras-
sem as administr ações municipaes eleitas definitivamente, E , tanto mais 
legal, quanto a lei n. 52 expressamente o determinav-a. (Apoiados.) 

Mas, diT-se-ha, como o actual Oo·ngresso aissim concorria, ou antes 
leg-;:i li sava o desapparecimento de administrações municipaes amigas 
principalu1ente achando-se em cliver1gencia política com o governaclo.r? 

Explica-se facilmente. E' que o Congresso decretou uma lei sem 
saber o que decretava. O projecto ele lei havia sido apresentado no 
Congresso anterioT, qrre aliás tinha o pernsamento exarado naquelles 
dous ·artigos e o actual Congresso converteu em lei o pr-0jecto sem eli-
minar, nem siquer corrigir aquelles artigos. 

Foi, portanto, mais uma inepcia d-0 Congresso, então possesso do 
espiri to faccioso ! 

Quantas vezes o jury da 1alcleia, tendo em vista condemnar o roo. 
por negar alguma circumstancia do processo, por exemplo, a de prisão 
em flagrante em determinados cTim'es, 1Surprehende-oo com a pernmpção 
da acção, que abre ao criminoso as portas da cadeia?!' 

P ob o Congresso de PeTnambuco na e·specie commetteu a inno-
cencva do jury ela aldeia. (R•isos. ) 

Peza-me mrrito salientar a inepcia ou impreviclencia dos actuaes 
legiisladores do Congresso ·de PeTnambuco, mas é um facto tão publico 
que i1 m d1os membTos <la execranda junta governativa, .aliás tambem 
em divergencia política com o actual governaidoT e na melhor har-
monia com o Conirresso., declara na imprensa dallcii que o ·acto le-
~islativo , isto é, fl 1ei n . 52 com n queUas duas disposições era mesmo 
um " grande cochilo de Homero" ! 

Despeitado, o Congresso decretou uma lei dando interpretacã.1 
oorP,brina aos dous artip;os da Jei n. 52 e determinando qwe o governador 
do E stado, "no prazo de 48 hora:s da diata ·<la p_romulgação da lei in-
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terpretativa, restabelecesse os conselhos mumc1paes, pé!:efeit-os e sub-
prefeitos dissolvidns por força do decreto de 15 de agosto de 1892."' 

A intBTpretação não passava de um pretexto ! 
Eram expressas e terminantes as disposições, isto é, os arts. 1° 

e 8° da lei n. 52 e como sabe o Senado, firl/berpr"efatio .cessat in dari1" 
Demais, a lei interpretativa consagrava manifesta inconst:ltucio-

nalidade, pois feria de frente, quer a Constituição polít ica do E stado 
no ponto em que mand•a respeitar a ·autonomi·a dos municípios já 
con:stituid{)s, e elles ·O estavam; quer a Constituição F edernl, que no 
a1't, 11 § 3º véda aos Estados como- á União, "p1'6screver leis retro-
activas" ! 

Ora, a lei· interpretativa, restabelecen1do administrações muni-
cipaes já findas, era evidentemente inconstitucional, porque .só poderia 
ter execução, tendia ao mesmo tempo effeito retroactiv-o ! 

A semelhante lei o governador negou sancção; mas o Congresso 
votou-a por d·ous terços e promulgou-a p_ara >Ser exec~tada. 

E' excusado aiccre.scentar, qu-e a lei n~o foi executada, já porque 
o recurso que os conselhos municipaes, prefaito.s e ·sub-prefeitos inter-
puzeram para o Supremo ~Tribunal Fedenl sUJspendeu a execução, já 
riorque o governador, com? guarda da Constituição, não podia executar 
uma lei francamente incqnstitucional ! 

E tanto procedeu legalmente o actual governador, que mais tarde 
os dous ramo·s do Poder Legislativo Fed"eral, a Camara e o Senado, 
approvaram as eleições para provimento de vagas de tres senad1ore1s e 
um deputado, . eleições. at'.i!ás presidi1das po·r mesas nomeadas pelos 
mesmos conselhos, que o Congresso do E stado acabava de declar ar ille-
gaes conjunctamente com os prefeitois e ·sub-prefeitos, sendo digna de 
nota a circumstancia capital de que perante a Camara dos Deputados 
foi arguida e levantada, a nullidade geral das eleições por incompe-
tencia dos conselho1S qu:e l\aviam nomeado as II\..esas eleitoraes, e a Ga-
mar a despresou a nullidaide, _ aliás po1r unanimidade de votos ! 

Ora, pergunto, approvadas, como foram pela p amara e pelo Se-
naido aqueUas eleições, não est ~_, ips.o f.acto, legalisad-o pe1o· Congresso 
F eder al o acto do governador de P ernambuco, i sto é, o decreto de 15 
de agosto de 1892, que em face ·dos arts. 1° e 8° da lei n. 52, do 
Congresso daquelle E staid{), julgou findos os poderes dlois conselhos 
mllillicipat3s, p.refeitos e s;ub-prefei tos, ele!Íitos 'ªº tempo da junta ~ ! 
(A poiaJd!os.) Manifestamente o Congresso F ederal nã:o considetou, 
a ssim inconstitucional a lei inteTpretativ'a decretad.a pelo Oongre.sso. de 
P ernambuco com o fim qe reinteg,raT-se aquellas ·aodministrações mu-
nicípaes na posse do.s ·seu ;:; poderes?! (Apo'ia~O\S .) 

Bem; nã-o insi•stiTei mais sobre este ponto e, apenas,, ás considera-
ções, ·que tenho feito, .a·ccrescento ,que não é exactü o reclamante ·a.o 
assegurar na representaçã,o que os municipfos ·de Pernambuco acha-
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vain-se 5á coll'stituidos, quando o governador publicou <) <lecreto, de 15 
de agosto. A allegação não é verdadeira. Mai& alto do que eHa fallo.m 
os factos, ·que constituem provas em contrario! 

O SR. JOAQUIM PERNAMBUCO - V . Ex. tem razão . 
O SR. GASPAR DRUMMOND - V amos ao outro capitulo da accusa-

ção . Consiste em ·que o actual governador nullificou illegalmente o 
a·cto ·da junta governativa, firmado em data de 8 de janeiro de 1892 e 
referente ao primeiro provimento dos logares da magistratura do E s-
tatlo•. 

E' eiXacto que o governador, ·por decreto de 26 de setembro, nulli-
ficou aquel1e acto da extincta junta, ·com o .que procedeu muito legal-
mente. 

A junta ao apossar-se do governo ele PeTnambuco, protestou go-
ve1·nar com a Constituição p•olítica do E stado. Ora. sendo assim, elh 
que era, apenas, um governo de facto, ficára reduzida a de mero expe-
diente, a simples <foposita1·ia de um poder .que deveria passar intacto 
aio governador eleito pelo Congresso. Pois foi o que não fez a junta . 
Anogando-se attribuiçõe.s., ·que. não lhe com1)eti am, aventurou-se a 
organisar ramos de serviços publicos; depois de haver dissolvido o 
Co0ngresso e as administl·açõea mun~bipaes existentes, entendeu qu~ 
devia -organisar a magistratura estadoal, que até então nã<o existia, poi-
ainda prevale.cia a organisação federal; e, sem escrupulo algum, dis-
solveu a magistratura fe.deral , dando primeiro provimento aos 1ogares 
da magistratura do E stado. 

Era mais uma illegalid'ade da junta . mesmo uma inconstitucionali-
dade, porque tfo importante attribuição só podia ser eiXercida pelo 
governador. a quem a Constituição política commetteu-a no art. 13 
das disposições transitorias (lê) : 

"Nas primeiras nomeações para a magistratura <lo Estado. 0 

governador a qidem cabem .as nomeaçõ'eiS, preferirá os actuaes juízes. 
etc. " 

E, pal'a ser mais aggravante e mais condemnavel, o acto attenta-
torio da junta nwo era mais nem menos elo que misera vingança por 
ella exe11cida para fulminar a independencia de magistrados intee;erri-
mos ! Expli.co-me: o Superior Tribunal de Justiça do E stado h avia 
concedido h.abeas-co1'pus ao coronel Dr. José Maria de Albu.quer que 
Me.no, Ricardo Lima e Paula Mafra. ·cujos crimles consistiam na pi! -
triotica resistencia por elles opposta á deJposicãio do governador, reali-
sada na sinistTa noite de 18 de dezembro de 1891. 

Já er am decorridos mezes, que aauelle,., cidadãos estavam sendo 
perseguidl()s, sendo que até os .dous ultimos achavam-se presos, sem 
culpa formada, mesmo sem processo iniciado sim.ler. 

Diante de prnvas inconcussas o Sunerior Tribunal de Justiç11 teve 
o civismo de -affirma1· 1os g-ram1es urincipios de justiça conce<'lendo aos 
cidadãos opprimidos garantia ás liberdades individuaes. Enfureceu-se 
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a junta e, então, possessa <le rabbia não só desrespeitou as ordens <le 
habe(JJS-corpus, ultrajan<l10 o sanctua.Tio da jus.tiça, como sedenta <le vin-
gança contra os integerrimos desembargadores, que as haviam con-
cedido, julgou azado o momento para or[Jianizm· a magistratura, como 
fez, e[iminando do quadro dos juizes do Supr.emo Tribunal ele Justiça 
do E stado aque,Jles desembngadores (cito os nomes delles perante o 
Senado para memorar, exprnssanclo a gratidã·o ·do povo pernambucano, 
a independencia, a justiça e o civismo com que souberam, em mo-
mento difficil, honrai· a toga immaculaida de juizes) . Foram os desem-
bargadores Teixeira de Sá, Caldasi Barreto e Miranda, magistrados il-
lustrados e integerrimos . O UJltimo del1es, J?OUCo tempo depois do acto 
vingativo da exec1·anda junta, fallecia minado de desgostos pela re-
comp~isa que o seu acto de civismo havia merecido, j·á no fim de uma 
longa vida de juiz v·ota:da ao tabernaculo <la lei e do direito! 

P1ois bem, não o'bstante as pTOporções dernommunaes do atten-
taido <la junta, mais brde o Congresso do Estado apaixonadamente ap-
provava aquella organisação da magistratura ! E é com semelhante 
acto legislativo que ainda h oje busca-se legalisar o attentado da junta! 
Exaltados, .que não sentem que o exame daquelle acto á decisão d"O 
Congresso é a prova mais inconcussa de que a junta -não podia pra-
tical-o ! Obcecados, que nro veem ·que a approvação do Congresso, 
bandeira ·com ·que lie cobqu o contrabando da junta, er-a uma outra 
monstruosida·de igual á carga, porque o Congresso, não tendo poderes 
constituintes, j ámais poCLellia legalisar actos inconstitu<Cionaes ! E que 
ao Oongre:sso ·de então f.a~tavam poderes< •constituintes, a prova está 
no pr-oprio <iecreúo com que a junta, dissolvendo o que existia, con-
vocou o actual: 

Eis o decreto (lê) : 
"4ª Secção - Palacio do gioverno d·o Estado de P ernambuco, 26 

de Dezembro de 1891. 
A junta governat iva dp Estado de P ernambuco, considerando que 

é urgente ultimar a organisação do Estado, pelo jogo regular de todos 
os poderes, ins.titui<los na Con·stituição de 17 de junho; 

Considerando que para isso deve ·o piovo manifestar-se livrn-
m8[lte e pelos meios nonnaies, elcgen d o <Seus reJ?resentan tes a.o Con-
gre&so ·do Estad•o e &eus immediaws delegados para a gestão <los ne-
gocios municiP'aes; 

Decreta: 
Art. 1 . ° Fica designaqo o dia 21 de Fevereir-o do anno vind·ouro 

para nelle terem logar ·a·S• eleições ô.e deputados e se!Ila<lores ao Con-
gresso ·dü Estado, bem comp as de prefeitos, sub-prefoiws; e memb11o·s 
dos conselhos municipaes; deven<1o aquelle reunir-se a 7 de Abril 
p r-oximo fotu110 .. 

Art . 2. 0 O futuro Congresso funccionará or!~·iGJmJ.e'rnfu, respei-
taoo ·~m forlias as svxis pifi,rfu,s a Oon$.tif)µ,içâ7o vi,g1errnt1e . 
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Art . 3. 0 Oom a maxima b1,evidade seTá expedido regulamento para 
o processo eleitoral, no qual serão consignados preiceitos, ·que garan-
tam a expressão da vontade popular e a representação das minorias, 
na fórma da disP'osição con&titucional. 

O secretario da junta faça publicar o presente de1creto, expedindo 
as necessarias •o.rdens. -J oaq'UJÍJm M enlibes Owriqwe J acqwes.-A mbrozio 
Afochaào.--J. V. Me~ra éPe Vas.concellos." 

Resta-me, apenas, um ultimo capitulo de accusação, de .qu,e oc 
cupar-me-hei ligeiramente para não fatigaT por mais tempo a attenção 
do Senado. ( M witos não apoiados. ) 

O SR . Lurz DELFINo - Estamos ouvindo-o ·com muita attenção . 
O SR. JOAQUIM PERNAMBUCO - V. Ex. tem prendido agradavel-

mente a attenção do Seru.ado. 
O SR. GASPAR DRUMMOND - E' accusado o governador do Estado, 

por mante.r-se no e:x;ercic~o do cargo, não obstante ter sido suspenso 
das funcções governativas por acto d:o. Sena·do, quandü essa corporação 
legislativa resolveu .sobre a procedencia da accusação ·Contra o gover-
nadoT, deliberada pela Camara dos Deputa.d•os. 

E' exacto .que o SenW.o, suspendendo-o daquellas funcções , pro-
cedeu em virtrude de, lei ·do Congresso. 

Mas die que lei? 
· De lei em que condições? 
O actual Oongres-so, na faina ingrata de eliminar do governo do 

Estado o actual governador, decretou uma lei personalissima de pro-
cesso de res·ponsabilidade . 

· Em um d·os artigos a lei estabelecia, como. effeito ·da procedencia 
da accusação pe1o Sena·do, à. mspensão das funcções governativas. 

A proposição do Congresso foi vetada pelo governador, por se lhe 
affigurar inconstituci<0nal; mas o Congresso não se conformou com as 
razões da incons•titucionalidade e votou-a por dous terçoE1, pTomulgan-
do-a como leii ! 

A inconstitucionalidade da lei impUIIlha-se descara·damente, como 
passarei a demonstrar. 

As bases do processo por .crime de res.ponsabilidade commettido 
pelo gove1rnador do E stado, a·ssentadas na Constituição politica de 
Pernambuco, são distinctas ·das adoptadas1 na Constituiçã•o Federal e 
nas de quasi tüdos <0s E stados da União. E' assim que, pela. Consti-
tuição da Re'publica dos Estad•os Unidos do Brazil, {leclara·da proce-
dente pela Camara a accusação contra o President1~1 <la Republica, é 
o accusado submettido a processo e a julgamento, nos r-rimes de r esr> on-
sabilidade, perante o Senado, seOJ.do que basta a simples decretação da 
procedencia da accusaçfüo. paTa determinar a suspensão das funcções 
presidenciaes. 

Em qua.si todos os Esta«fos d·a União, com excepção apenas de 
Pernambuco, S. PauJo, Santa Catharina e Rio Grande do Sul, acha-
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se expresso nas respectivas Const itu içõe.s políticas que, Tesolvid:a ·a pro-
cedencia da accusação m-0vid·a, nos ·CrimeG de Tesponsabilidade, contra 
o chefe do Poder Executivo, ficam-lhe .suspensas, desde logo, as func-
ções governativas . Vê-se, p ois, que a .suspen:são, em casos semelhantes , 
foi julgada materia constituciional pelos legisladmes constituintes . E 
como não ser assim, si ella co·nstitue mateTÍa de alta gravidadei ~ ! 

P-0is bem; em Pernambu00,, a Constituição politica não só nfo 
consagra aquelle preceito, ·como até estabelece a suspea1são sómente 
como pena em consequencia de .sentença . 

Eis o que dispõei a Constituii.ção política de P ernambu00 (lê) : 
"Art. 66 . Para .que o governaidor possa ser accusad-0 é prnciso 

que a Camara «fos Deputados assim o .delibere, po·r duas terças partes 
dos membr·os que -a compõem e por votação nominal. 

Art. 67. Resolvida a accusação, serão remettidos ao Senado, em 
original, todo.si os do.cumentos, que serviram CLe base, á accusação. 

Art. 68. O Senado, tomando conhecimento <laquelles documentos, 
resolverá por .dous• ter gos de seus membros e por votação nominal, si a 
a0cus.açã:o é -0u não prncedente. 

Art. 69. Resolvida a procedencia da accu.gação, a Mesa do Se-
nado remetterá ao presidente do Superior Tribunal de Justiça o de-
creto ·de accusação 0om 1t'odos oSI documento·s, que o motivaram, para 
que elle prosiga nos termos ulteriores• da formação da culpa e julga-
mento, sorteando para e1sse fim um tribunal composto d-0s juizes mais 
gra-duado•s e antigos do Estado, em numero de vinte e po-r elle presi-
dido. 

Art. 70. As• penas applicaveis ·a·o gover:nad•oT por crime de res-
ponsabilidade serão sómen)te as de su;spensão, demvissão e i111ca.pacid'aiCe 
para o exe-rcicio iJe qwalquer funcção piLblica do Estado. 

Paragrapho unico. A applicaçfüo dessas penas não eximirá o cUJl-
pado das demais, em que possa incorrer em virtude da lei com.m.um . " 

Ora, si a Constituição politica de Pernam•buco não adaptou a sus· 
pensã:o das funcçõe1s govern.ativ-as, como medida preliminar do pro-
cesso ; si fez da suspensão pena ·sómente imposta em virtude da sen-
tcnç.a, como uma lei elo Congresso ·sem poderes constituintes· poderia 
alterar, desvirtuar o pe~samento constitucional ~! 

U.M: SR. Smu.DOR - Mas, neste ponto, a Constituição de P ernam-
buco não· é da·& mais co;rrectas . 

O SR. GASPAR DRUMMOND - I sto é outra ·questã-0 (apoixulo,s) . 
Não é meílll intuito, presentemente, justificar, sus.tentar o p~eceito 

con.stituci-0nal devo porém, em attenção a•o aparte, com que fm hon-' . . - . ra.do, declaT.ar .que o Cqngresso 0on-stitumte teve razoes para assim 
proceder. 

Quem falla neste momento fazia então parte ·daquelle Congresso e 
nelle -0ccupava ·O cargo ·de presidente da commis·são incumbida de emit-
tir parecer spbre a Constituição em projecto. 
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P ois bean, posso assegurar a-o Senado, que foi preoccupação seria 
da commissão, garantir o mais possível o governador do E Etado contra 
as tendencias facciosas do Poder Legislativo ! 

Assim estabeleceu-se na Constituição que, para o govern ador poder 
ser aiccusado, sel'i·a preciso que a Camara deliberasse não, por émpJes 
maioria, mas por dous terços dos membros, que a compõem e por vota-
ção nominal ; e que para 'O Sem.ooo rnsolver a procedencia da accusação, 
fosse precisa a mesma votação nominal e por d'ous terços, aocrescendo 
que só <lepois destes tramites é que, o poder competente proseguiria nos 
termos ulteriores d-a formação da culp·a e do julgamento. 

Cumpre notar que 'º poder compote1t1te é o judiciaria, is,to é, um 
tr ibunal composto dos jui~es mais gradua<los e antigos do E stado em 
numer o de vinte, presidido pelo presidente, do Superior TribUJnal de 
J ustiça . 

Quando o Congresso constituinte affectava o processo e o julga-
mento do governador a o Poder J udiciario , fo i não só por confiar mais 
na justiça .de juires, affeitos a julgar e offerecendo mais isençã·o de 
animo por alheios ás lutas partidarias. e mais arrhas de indeipenden-
ci a por serem vitalícios e inamovíveis, como tambem por suspeitar 
bastante d·o espiTito faccioso dos corpos legislativos . 

Os legisladores constituintes tinham bem presente á memoria o 
partidarismo e a cor rupção <las ult imas. assembléas provinciaes do re-
gímen monarchico ! 

A Republica h avia substituido a fórma de governo, mas não tinha 
mudaido os cos.trnmes . 

Os congressos legislativ.os dos E stados haviam de vir eivados do 
mesmo par tidarismo, que as assembléas das pl"ovincias . 

Ei~ por que o Congresso constituinte legislou, tendo em vista mais 
os costumes pofüicos da época, ,que OE• moldes <lo regímen republicano. 

E a prova de que bem procederam os legisladores constituintes, 
tendes no procedimento do actual Congresso contra O· governador do 
Estado, votando leis personalíssimas, inconstitucionaes, actuando fór a 
da orbita da constituiçã:o polít ica de P e1Tiambuco, como o fez, ao suS-
pender as funcções governativas do actual chefe do noder execufrrn. 

O SR. J o/Ão BARBALHO - Não ha drnvida que foi um acto faccioso 
<lo Congresso" 

O SR. GASPAR DE DRUMMOND - Suspenso das funcções governa-
tivas, mas suspenso em virtude de uma lei inconstitucion al e de um 
acto legislatiivo, atacante da Constituição. política do E starlo .. o gover-
na<lor r eicorreu da validade <laquella lei ·para o Superior Tribunal de 
Justiça, competente D'OS termos• do art . 83 da lei n . 15, de 1891, Jei 
que regulou a administ ração da justiça do E stado . 

Diz -o artigo a que me rnfiTo (lê ) : 
"Os recursos interposto& ,de qualquer juízo, que tenham por fun-

damento negar a validade das leiis e :regulamentos do Estado, por 
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serem contrarias á Constituição destes, são da exclusiva competenci9. 
do Superior TribunaJ." 

Mas, argumentam que o recuTSo é iillegal, porque, não Ee dando 
recurso senão de um juizo inferior para o superior hierarchico, na 
especie o Sena·do de P e•rnambuco, um doos ramos• do po-der legislativo, 
não é hierarchicamente inferior a-o Superior Tribuinal de J ustiç.a, que 
é podeir inteiramente d-istincto daquelle. 

O argumento é falso. .Si em regra, os· recurs·os são de um poder 
inferior para outro superior na mc.sma hierarchia, ha entretanto exce-
pções, pois o p1'in.cipio não é absoluto. E' assim que em Pernambuco 
dá-se recurso das a·dministraçõe•s mu111ir.ipaes para o Superior Tribunal 
de Justiça, e no entanto aquellas e este não estão presas• pelos laços 
da mesma hierarchia. E' assim, ainda, que das prisões ordenadai:• pelo 
questor policiaJ, aliás autoridade admiuis.trativa, cabe recurso para o 
poder judiciario. E demais, desde que o Senado de Pernambuco na 
simples instauração do processo do governador do E stado, mesmo li-
mitado á denuncia, figun como tJ'ibunal -de justiça, segundo o re-
gimento do p1·oprio Sena•do , é .claro que o recurso é muito cabivel e 
muiito competente. para julgal-o o Superior TTibunal de Justiça do 
Estado. 

Aqui. está. ~ regime11to interno do Senado . . . 
As d1spos1çoes referentes ao proce!ss·o de responsab1hd:ade d·o go-

vernador inscrevem-se sob esta significativa epigraphe: DO SENADO 
COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . 

O Supe'l·ior Tribunal de Justiça, tomando conhecimento do re-
curso, julgou por acco:vdão inconstitucionaes as dispo•sições da lei 
n . 65, de 13 ·de abril do corrente anno, em que se fundou o Congresso 
para resolve•r a procedencia <la accusação do governador com suspen-
são do exercicio de suas fmlCções ·de ·Chefe do poder executivo e de'll 
provimento ao Tecurso declarando inrnbsistentes os effeitos daquellas 
disposições legaes .quanto á suspensã-0 do rncorrente . 

Portanto, si -0 Dr. Blj.rbosa Lima, não obstante a suspensão decre-
tada pelo Senado, co:11se1"Va-se no governo do Estado, é não só por 
obedecer á constituição politica em resistencia a um acto legislativo 
faccioso, como tambem e.scmdado em v·'f3tridictumdo tribunal competente, 
em accordão pTeferido por ju izes integerrimos ·da estatura mornl dos 
desembargadores Teixefra de Sá, Caldas Barreto, Henrique de Al-
meida e Domingues Pinto·. 

O SR . J o.Ão BARBAL,B;O - Apoiad-0. 
O SR. GASPAR DRUM:fliOND - Apreciados ·como ficam os diverrns 

capitulos de accusação, altegados contra o govemador .do Estado, na 
representação do ·Dr. Alpino Meira e a elles opposta a necessaria 
reputação ... 

· O SR . JoAQUIM PERNAMBUCO - Foi completa . 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Emittirei minha opinião sobre a so-

lução do conflicto. 



Penso que o conflicto já está res'Olvido pelo marechal Vice-Presi-
dente da Republi.ca, sem ·que. aliás o Poder Executivo houvesse inter-
vindo directamente nos negocios peculiares do Estad·o de Pernambuco. 

E xpli·co-me : Quando o Sena:do, ·depois de suspender o a:ctual go-
verna:dor, de111 posse das funcções governativas ao vice-governador Dr. 
Arobrozio Machad·o, esse solicitou a intervenção dos poderes federaes, 
dirigindo-se por telegramma ao Vice-PTesideinte da Republica. Eis a 
resposta do marechal Floriano (lê) : 

"Palacio presidencial, 11 de Maio de 1893. 
Ao governador de Pernambuco - Recife. 
Eis o teilegramma que expedi ao Dr. Arobrozio, ao presidente da 

Camara e ao presidente d•o• Senado : 
O governador constitucional de<S te Estado é o que foi eleito pelo 

Congresso do mesmo Estado, cumprindo-me reconhecel-o como gover-
na<loi: legal, até que o poder judiciaria resolva as questões que lhe 
foram affectas. 

Não tenho que intervir não só por me faltar competencia, como 
pela ausencia actual de causas que motivem e justifiquem a int~rven
ção constitucional do poder executivo fedffi"al. - Floriano." 

Vê-se, pois, que o Vice-Presidente da Republica affoctára ou jul-
gara bem affecta a solução ·do confhcto, ao poder judiciaria. 

Mais tarde, o Tribunal de· Justiça deu provimento ao recurso que 
o governad'or interpoz da validade da suspensão decretada pelo Senado. 

Então, tendo conhecimento do venerando accor<lão daquelle tri-
bunal, o Sr . Vioo-Presidente da Republica declarou por telegramma 
ao Vice-Governador Dr. Ambrozio Machado "que nenhum facto mo-
dificara a attitude do governo fedeTal em relação ao governadoT eleito·, 
manifestada na primeira resposta, porquanto o referido tribunal 
dand-0 provimento ao recurso alludido e julgando-se competente ex-vi 
do <l1lspost1o iJlOt art. 83 ·da lei n. 15, de 14 de novembro de 1891, 
reconheceu a illegahdade da suspensão, por ter sido decTetada em vir-
tude de lei que violava ·a Cons.tituição do Estado." 

Esta resposta a.cha-se tambem exarada nas informações que o mi-
nistro da justiça e nego.cios interiores, de ordem ·do Sr . Vice.-Pres:ildente 
da Republica, mandou ao Sena:do, satisfazendo a requisição do illmrtre 
sena:dor, representante do Piauhy, informações lidas aqui na se.ssão de 
13 de junho proximo passado . 

Resta ag.o,ra, que -0 Senado se pronuncie a respeito; ou consoli-
dando a solução do Vice-Presidente da Republica, e neste caso, em 
face das provas que offereço, julgando prnjudicada a representação e 
mandando archival-a, ou então tomando qualquer outra resolução, que 
se lhe affigure mais acertada em sua sabe<lori-a, 

Como quer que rnja, penso que o Senado deve interpôr a grande 
autoridade moral ·de ·que se acha investido, de mocfo, a teu·minar o 
desagradavel e espectaculoso conflicto, que reina em Pernambuco entre 
os dous poderes Legislativo e Execuitivo, situação nefasta bem com-
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paravel á daquella época romana, que T acito t·anto verberou, con-
ooi.tuando que já não eTam os costumes, mas as proprias leis que1 es... 
taV'am contribuindo para o descredito da Republica ! 

Ao concluir, peço ao Senado, que me desculpe por ter abusado, 
ciurante longo tempo, da pTeciosa ·attenção dos illustres collegas. (Não 
a.poiados; 'lnllJ,ito bem; rrvwito bem! .O or<ulior é cumprimentado) . 

Vem á mesa, é lido, apoiado, posto em di·Ecussão, .que é sem debate 
enoorrada, o seguinte requerimento : 

Requeiro que o parecer em discussão v<0lte á commissão, com o.s 
documento& offereci.do&, afim de dar novo pareicer. - Gaspar Drum.-

mond. 
R.eqtiérimento Indo-se pToceder á v.otação, verifica-se não 

haver mais na casa numero legal para deliberar, 
pelo que procede-se á chamada dos Srs . senadores que compareceram 
á sessão ( 44), e deixam de responder ·os Srs. Joaquim Sarmento, Nina 
R ibefr.o, Coelho Rodrigues, Catunda, José Bernardo, Oliveira Galvão, 
MeSEias de Gusmão, Rosa Junior, Coelho e. Campos, Virgílio Damasio, 
Manoel Viictorino, Aristides Lobo, Saldanha Marinho, Americo Lobo, 
U . ·d·o Amarnl e Raulino Horn (16). 

O SR. 3° SECRETARIO ·declara que os Srs. Saldanha Marinho e 
Raulino Horn commuhicaram á mesa que se retiravam por incommo-
<lados. 

Não havendo nun:i.ei·o legal para sei votar ·o requerimento, fica este 
prejudicado. 

Continúa a discussão do parecer com a emenda. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussllo. 
A votação fica ll!diada poT falta de numero 1egal . 

Na s.essão de 3 qe Julho é approvada a conclusão do pawcer. 



CASO DE SANTA GATHARINA 

Indicação Virgilio Damasio 
1893 
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'SESSÃO DE 2 DE AG OSTO (1893) 

Telegrammas expedidos do Estado de Santa Catharina, em 31 do 
mez findo e 1 do corrente mez assim cioncebidos : 

Senado - Rio - Hoje, ás 2 horas da manhã, a força cívica 
vinda de Blumenau no caracter de força federal incorporada ao bata-
lhãio 25°, atacou o pala·cio do governo por differentes pontos, fawndo 
diversas moTtes· e feTimentos . Na occasião do ataque, qruando cruza-
vam a praça para o quartel-gene•ral, foi pelos aggressores morto o 
medicio militar capit ão Dr. Cordeiro Junior, e ferido o major Dr. 
Paula Freitas . Os pontos {le onde foi atacado o palaóo foram os se-
guintes : residencias dos• cidadãos Francisco Tolentinio, Gustavo Ri-
chard, Ludovino Aprigio, Carlos Po.eta, Caixa Economica e Jardim 
Oliveira Bello . O commerc~o desta capital á vista de taes factos e sob a 
ameaça de sua reproducção, resolveu suspender suas transacções ei ap -
pellar parn vós, afim de que torneis effectivas as garantias que a lei 
lhe concede .. prestando o auxilio devido ás autoridades legalmente con-
stitui.das,, pondera-vos outrosim que a manutenção nesta capital da-
quella guarda civi.ca sobre ser affrontosa, é a mais vehemente ameaça 
á ordem, tranquillidade pubfüa e segurança. individual. - Villela 
Filho & Comp., An·dré Wenclhausen & Comp., Ernesto Vahland & 
Comp., Carl Hrepcke & Comp., Julio Voigt, Mrellmann & Filho, 
Ricardro Martins Bubosa & Comp., Antonio J . Brinhosa Junior, 
Wendhausen & Comp., Frederico Shon, Oampos Mello, Militão José 
ViUela, Moura & Maia, Cyrillo Lopes de Raro, Francisco Ham'dikêt, 
Germano Greldner, J 1oão Bridor, Pedrn Gevrerd, Silva & Ramos, Con-
rado Greldner, Isidro Manoel Bernardes, Moreira & Greldner, João Ba-
ptista Bernisson, Thomaz Coelho, Moura & Irmã.o, Regis Silva & Sal-
danha, H <'airique da Silva Tavares, M. Manoel Joaquim Madeira, 
Joaquim P. Can:eiras Junior, ViUJVa Ebel & Filho, Gandra & Filho, 
Bittencourt & Bernardes, lYiaTCianio José de Carvalho, Francisco Cor-
rêa SavedTa, Carlos StoTker, João Vicente, Alberto F ernandes & 
Comp ., João Mac Pennel, José Gravan & C., Idalino Marcolino da 
Silveira, Antunes Alves & Comp . , Antonio Venancio da Costa, Rosa 
Medeiiios & 8antos, João Vicente da Silva, Barbosa & Filhos, Viuva 
Krapp, Carlos Kerstok, Frederico Fardt, João Baptista DemaTia, João 
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dos Santos Men'donça, Fabio AntonÍJO' ·de Farias, Gustavo Pereira & 
Soares, João Manoel Gonçalves Junior, J1oão <lo P r ado Lemos, Carlos 
Mortz, Manoel Franco Pairo Junior, Theodorio José dos Reis, João da 
Silva Pereira, José Franco <le Oliveira La:<leira, J osé Asisi, Miguel 
José, Roberto Ch!ok, Vasco ela Gama D. Eça, Nuno da Gama D . Eça,. 
Anastacio Silveira de Souza .- Inteir ado. 

Senado - Rio - Os. abaixo assignados, commer·ciantes, são in-
teiramente sohdarios com a digna e nobre attitude assumida por 
seu s collegas, da qual vos deram conhecimento por telegramma de 
hontem. - Carlos Guilherme Villain, José Joaquim Coelho, Americo 
Estacio ·de Campos, Julião MaTtins BaTbosa & Comp., Bertoldo Ro-
drigrne!S, Fernandes Oaper & Oliveirn, João Feliciano Alves, E uzebio· 
Nic;oláo ·da Silva, Annibal José de Abreu, José Augusto do Livra-
mento, José Veriosimo de Carvalho, Antonio Mariano <la Costa, J os& 
Romão, Trajano Deio·dato Cardoso, Fernail'do Alves, Campos da Silva 
& Comp. , Martinho Marcellino da Silva, João Martins Jacques, J oã0> 
Baptista Jacques, Alfredo Juvenal da Silva, Constantino Pedm, Ma-
noel Carlos Viganigo, Loureiro & Comp ., Christovão N unes Pire~'· 
- Inteirado. 

Senado - Riio· - O ·commer cio sobresalta<lo continúa fechado . 
Grande panico na cid9-de; familias rntirando-se ; repartições do Es-
tado guarnecidas peJa puar<la civica ·de polacos. Commercio aguarda 
solução <lo rnu telegramma de hon tem. -Oommissão de commercio . -
flegis Hilv.a & Saldanlw - Wentha'l.is'en & Comp . - M~li'.tão José ViZ-
lda. - Ariitomio J . Br·inhosa J 1,1,nior. - Antunes Alveis & Comp . -
André Wendha>usen & Comp, - }/.[oura & I rmão. - Ricardo Ma1ibins 
Barbosa & C. - João Gonçaives Ji1,nior. - · Inteirado. 

Presid.ente Senado - Ri-0 - Di rigi hontem á noite ao coTonel 
SeTra o seguinte officip : 

Oontin:uancfo. a manter o meu cargo até que o governo federal 
resolva a r.espeito dos factos ultimamente, occorridos· e para que não 
se reproduzam as scenas ·de assassinato, hontem praticadas, peÇlo-vos 
adopteis providemcias no sentido de ser garantido -0 thesouro do Es-
tadia, o cofre municipal e palacio da presidencia, não só porque assu-
mistes compromisso <le mantier a ordem, ·como porque até de.liberação 
solicitada do Governo Federal 1occuparei a resi·dencia official do p1·e-
sidente do Estado . 

Aproveüando-·se <lf minha auisencia momenta:nea, o coronel Serra 
entregou o palacio a Rercilio Luz, guardando-o com polacos á paizan:a, 
armados a Oomblain . --Elysei1,, vice-presidente. - Inte.i.rado. 

Telegramma .expedido <la capital <lo Estado do Rio de Janeiro, 
datado· de 1 do corrente mez, assim concebido : 

Presidente do Se11ado - Rio - Abriu-se hoje a segunda sessão 
or·dinaria da assembléa legislativa <leste Estado, sendo apresentada a 
mensagem presidencial. Inteira paz . Sau<l-0-VJOs - Manoel Martins, 
1° vice-presidente e.m exercicio . -Inteirado . 
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O Sr. Vi.rgilio Damasio, com. referencia aos a·contecim.entos 
que ultimamente se teem. dado no Estado de Santa Oatharina, diz que 
não é prm:1ente dorm.ir-so sob a convicção da força das institujções 
actuaes, deixando quei ellas dia a dia vão soffrendo dos ataques do 
inimigo, ou dos erros d1os amigos, porque mais difficil será depois ter 
mão no descalabro resultante do descuido ou do abuso, pesando sobre 
0 Senado toda a respon:s.a1i.lidade, pior não ter a tempo acudido com 
uma providencia qualquer. 

Foi hontem apresent•a1clo á Me1:;a do. Senado um telegramma em 
que era com.municado pe1o governo ·do E stado de Santa Oatharinn. o 
que por lá se tiem dado de anormal e altam.e•nte censuravel . 

A mesa do Senado decidiu coTI'ectam.ente, conformei a praxe Pe-
guida até hoj1e, que ficava o Senado inteirado e se archivasse o refe-
rido telegram.ma. 

E' contra esta praxe, porém, que o orador se pronuncia, afim de 
que1 se poss•a pTO·Curar um corTectivo, u1m. remedia, um meio, em. 
summa, que correspon'da ao desempenho da missão que incumbe ao 
Senado, especialmente~ na republica fe.derat:iva. 

Entende que não póde levantar-se um clamor politico de. certa 
ordem ·que1 affecte a federação em. um dos Esta·dos, mm. que p.or um.a 
natural rnpercussão venha, sobnitudo no .Senado, a inquirir-se do 
facto, a ver até que ponto •Currn.pwi intervir para remedial-.o . 

E' incontestavel quie os factos que se teem dado no Estado de 
Santa Oatharina demonstram a anaTchia a mais perigosa para as 
instituições1 1e principalmente para a autonomia esta.dual. 

O .orador não entra na analysc desses factos; mas o que é certo 
é que é preciso acudir o .que alli se1 passa ·de anormal e altamente 
prejudicial á foderação . 

Lembra-se, pois, de apresentar uma indicação, para que, a mesa 
do Senado, entendendo-•se com o Poder Executivo, lhe declarasse o 
nosso desejo, a respeito do aEsampto e po'll!do de parte todo intuito 
partidario, collaborando ·Com eUe, fossem. suggeridas, de accordo com 
o Senado e a Oamara dos Deputadofl, medidas, remediadoras a este 
estado de cous·aS' . 

Vem á mesa a segu.inte ind icação: 
Indico que a mesa do Senado, dirigindo-se ao cidadão Vice-

Presidente da RBpubhca, com.munique a S. Ex. os telegra.mm.as alar-
mantes que tem. recebido do governo do EstaJo 

lniPi>cação de Santa Catharina, cujo contexto mais se ag-
grava com os que veem publicadosi nos jornaes 

de hoje, e deelare a S. Ex . que o Senaido, represe1I1tante constitucional 
<lirecto dos Estaido.&1 federad:o·s, está prompto a collaborar, leal e activ·a-
meitlte, com S . Ex., afim de que seja mantida, reE·peitada, ·defendida 
ou restaurada, em sua plenitude constitucional, a autonomia dos Es--
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ta,dos, lemma fondamental da Republica Federativa.-S. R .- Vir-
gillio Damasio . 

E' lida, apoiaiéla e posta em discussão. 

O Sr . Esteves Ju.nior diz qne ninguem lamenta mais do que 
elle o que se tem passado no Estado de Santa Oatharina . 

Mas, de quem a culpa~ perg<mta o orador. 
O Estado de Minas teve a mesma sorte que Santa Oatharina: 

foi muda,do o seu presidente ; entretanto, este Esta,do acha-se muito 
satisfeito e muito contente com o seu adminü·-

J) iiscussão trador aetual. 
No E stado do Espirita Santo occoTTeu 

o mesmo . O govemador ou preside1nte que lá havia, procedia de modo 
contrario aos interesses do E stado, esphacelando-o. Foi, porém, eleito 
outro, que dirige o Estad{> do .melhor modo, fazendo-o progredir a 
olhos vistos, de maneira que a população está contente e o adminis-
trador tem applausos até elos pTOprios adversarias e. dos mais en-
carniçados inimigos. 

Em Santa Oatharina deu-se exactamente o contrario. O Sr . 
:Thifachado, moço de quem lhe fazem as melhores referencias, pois 
não o conhece nem met:i:ilno de vista, mas dizem ser um homem intelli-
gente, um republicano p.ntigo . Entregou-se, porém, de corpo e alma 
em Santa Oatharina a l\m homem que estava habituado alli a maltra-
tar todos os .seus a·dversari.os, aquelles que formam hoje o partido 
republicano no Estado, que eram os do partido conservador, ao passo 
que o partido delle era o liberal . Alguns destes vieram immediata-
mente para os republicanoE1 e hoje são e:x;cellentes chefe.s, tendo con-
corrido muitos para que o Estaido seja bem dirigido, entre elles o 
Sr. Tolentino e uutros. 

Ora, o Sr . Elyseu procurou fazer todo o mal que podia ao seu 
Estado, não só maltratando os seus adversarias e destes os chefes, 
como tambem e·ntorper.endo a marcha da administração progressista 
do Estado . 

Ü Sr. Elyseu <Como se sabe., como os jornaes teem denunciado, 
para a sua ascenção não duvidou armar dous navios, um da guerra 
e outro mercante, pertencendo este á Companhia Lloyd . .S. Ex . 
não se importoUJ em fazer armar as duas fortalezas de Santa Oa-
tharina. 

Elle sabia que não podia contar com o apoio principalmente no 
norte, onde Eão em maior numero os nossos amigos, diz o orador, pes-
soas todas independentes, quasi todas industriaes, agricul tores e ne-
gociantes, tão importantes1 qu~ se dirigem directamente á Europa 
S. Ex. sabia que dahi tinham de vir talvez mais de 400 pessoas, que, 
de ante-mão, estavam 0ertas de que haviam de ser maltrata.das, ha-
viam ode ser presas. · 

S . Ex. não se pejou não só em relação a e.stes armamentos, 
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como em relação a máas. tratos ainda, praticados em diversos pontos 
e autorisados por elle, de mandar a um dos seus amigos, que eil'a 
tambem amigo pal'ticular do Sr . Silveira Martins, que commettesse 
violencias contra adversarias, co:m-0 se deu com um negociante da 
Laguiila, que S . Ex. mandou que fosse agarrado, surrado e maltra-
tado. 

As pessoas mais influentes do partido republicano da•quella ci-
dade, immediatamente1 foram pedir prolvi.j{lencias ; e a providencia 
foi dizer-se que este individuo se retirasse da cidade da Laguna, que 
fica muito distante da colonia, porque do contrario, mandariam, como 
se costuma dizer, dar-lhe cabo da pelle. 

Além deste procedimento, ·é sabido por todos, porque foi publi-
cado, que a imprensa de Santa Catharina foi atacada. 

Logo e.m seguida ao ataque ao jornal a que se refere, apparecen 
o governa:dor do Estado o Sr . Machado e mais alguns outros per-
tencentes ao partido adverso e todos fornm testemunhas de tudo 
quanto rn deu . 

Apedreijaram o edificio, tiraram as lanternas• que estavam na 
sua frente, por occasião de um festejo, e tudo isto, em presença do 
proprio governador do Estado; entraram no edifício, quizell'am até 
arrebentar a machina . 

Foi necessario que :os individuos ·que estavam dentro se levan-
tasseim para repellir a aggressão e mesmo para pedir que não maltra-
tassem os que alli estavam, porque entre os1 proprios operarias havia 
amigos delles. · 

Depois mandaram d~er ·que não era possiveJ respeitar direitos, 
que o povo se apresentava para fazer ·desapparecer o jornal por rnr 
inimigo do partido dominante . 

Em Blumenau, como sabem todos, um commissario de policia 
maltratou o Dr. Hercilio LTuz, que aliás é primo irmão e cunhado, 
moço distinctissimo, que não procurou pôr embaraços á marcha da 
administração, pelo simples. facto de pedir umas infonnações . 

O Dr . Hercilio, moço distincto, altivo e brioso, teve de repellir 
e o resultado foi elle ser atacado pelo proprio commissario . Amigos 
deste., apparecendo immediatamente tomaram a sua defesa. 

Dahi a lucta entre a força estadoal e os que estavam lá. Todos 
sabem que1 muitos dos soldados pertenceram á tropa de linha; são 
indivíduos que pouco se importav·am com o que se. pudeSEe dar, o que 
elles queriam ver em rnsulta:do eTa o dinhe.iro ·que lhes davam . Nessa 
lucta ficou ferido por alguns bagos de chumbo o Sr. commissario de 
policia, mas foi ·cousa passageira, e tão pa<:sageira que, dahi a dois 
ou tres dias olle estava passeando e foi até á capital onde tem estado 
até hoje. 

Eis, com pequenas alternativ'ls, a noticia que se tem deste facto. 
Em seguida foi uma força respeit.avúl para Blumenau. 
AHi chegando prenderam o Dr . Hercilio, o Dr . Cunha e outros 
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amigos seus, as pernoas mais influentes do logar, e os me1tteram em 
uana enxovia com guardas á vista. 

Elles eram a todos os instantes desfeiteados com palavras as 
mais grosseiras, diTigidas não só pelo Sr . commissario, como pelos 
individuas baixos que lá estavam ás suas ordens. Por exemplo, quan-
do os1 presos tinham necessidade de um copo de agua e o pedútm, 
davam-lhes a agua, mas com os maiores desaforos, com os maior.es 
insultos. 

A .rnnhora do Dr . Hercilio Luz estava doente, tinha ataques com 
a noticia de que pretendiam asE.assinar seu marido; mas, ao sahirem 
da prisão, os seus perseguidores mandaram dizer á sei!lhora que se 
houvesse algum movimento, immediatamente seu marido seria morto ! 

Suppunha-se .que houvesse qualquer movimento da parte dos ami.-
gos do Dr. Hercilio, mas ao que elle fosse comple~amente extranho; 
entretanto, sua esposa teria de ver seu marido morto sem que tivesse 
concorrido para isto. 

Ora, vê-se por esse facto a maneira grosseira por que esses ho-
mens tratavam, pois quem procede assim não pódc augrnentar o 
numero de seus amigos, não póde ter sinão inimigos . Mas como se 
sabe, um1 moços vieram depois pai-a Santa Catharina. Ahi o Sr . 
Cunha foi recolhido á cadeia . Isto é uma cousa sabida por todos . 
Com elles estiveram p1!esos o Dr. Her·cilio Luz, moço de tratamento 
e tres outros moços nã(I menos distinctoi:; e foram todos collocados no 
logar chamado calabougo onde antigamente eram suppliciados os· es-
cravos. 

Mandaram tirar uma cama de ferro ,que ahi existia de modo 
que não tiveram nem ao menos onde deitarem-se. Para pôr termo a 
tamanha& violencias foi preciso que algumas pessoas 0111 familias da 
circumvisinhança advCTtissem que aquillo era de mais e que fazia 
1evantar o odio daquell.e povo, como mesmo dos proprios amigos que 
lá eistavam. , 

Fizeram então voltar para lá os, colchões. Elles viviam na pri-
são mpportando a hu~idade do sólo, tão humido que o Dr . Rerciilio 
Luz, veiu para a capital, com uma febre, intermittente . 

Entende o orador que um indivi duo póde ser julgado e conde-
mnado, soffrer a pena em uma pTisão destinada pela lei, mas não 
com uma vingança que só podem ter as almas pequenas e misera.veis, 
como a do Sr. Machado , 

Estes moço~, continúa o orador, pediram hab<Jas,corprus que foi 
dado pelo Tribunal organisado pelo Sr. Elyseu S.\llachado, emfim 
pelo partido dominantfl. 

:i:mmediatamente ·<lissolve111-se o tribunal nomeiando para s1eus 
membros outros individuas, o qUJB não podia faze,r porque a propria 
Constituição do Estado o prohibe, como foi a_gui reprovado pelo Su-
premo Tribunal Federal. 

Dissolvido este tribunal, aquelles moços ficaram sem mais ga-
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rantias e emao P'Ppelhraru para o Suprnmo Tribunal Federal onde 
foram absolvicí..os apena;, contra o vot0 de um, facto es·te que causou 
ao o:rador e.spec~e e verdadeirP pasmo por')Ue era uma pessoa que 
tinha eisbdo em Santa Oatharina e que tinha tomado parte nos mo-
vimentof' politicos . ::M:as o quP é verdade é que houve um voto contra, 
todos os outros foram a favor . Absolvidos, estes moços partiram em 
se.,,,011ida para Santa Oatharina, chegaram ao Desterro onde, apezar de 
não maltratal-os, via-1se a maneira pouco cortez indicando uma espe-
cie de indignação {}Om que alguns aduladores que .querem se.r mais 
realistas ql{e o rei, mostraram-se mais indignados do que os seus ver-
dadeiros algozes. 

Da capital do Estado partiram depois para Blumenau, e ahi 
aquelle generoso povo levantou-se todo e veiru ao seu e.ncontro com 
festiva.si demonstrações, a ponto de offerece1r um grande baile. 

Nesta noite quando iestavam todos reunidos naquella festa ver-
dadeiramente familiar, sem outra prnoccupação de espirita· sinão a 
.alegria pela <ihegada ·desses moços, quando todos estavam dançando 
naquella casa repleta de familias e de. cavalheiros distinctos, foi ella 
assaltada por uma força de 60 praças. 

Si não estavam offendendo a ninguem, si não offendiam a moral 
nem P,erturbavam a ordem publica, que motiv-o podia. levar aque.Ues 
individuas a ata·car aquella casa por meio de tiros, pedradas. e gar-
rafa.das? 

Ora, um governo que ass~m procede, que póde espern1r desLc 
povo? 

O SR . ÜOELRO E CAMPOS - Que semeia ventos. 
O Si~. ESTEVES J uNrnR declara francamente. que, si não fos.sem 

negocios que o prenc1em na capital, lá estaTia, e então o movimento 
teria se da·do a mais tempo. E uma vez ·conse•gui'cla a victoria, acon-
selharia aos seus amigos que fossem generosos, mas na occasião ela 
lucta procuraria os meios ele acabar com os seus inimigos. 

Lembra ainda que não foi só em Blumenaru, não foi só em J oin-
ville, nem em Tijuco, nem na Laguna; mas em todo o Estado os ini-
migos procuraram maltratar O· partido contrario, 'fazendo tudo que 
podiam contra aquelle.s .que não commungam .suas idéas. 

A' vista deste procedimento que deviam elles fazer? 
Era levantar-se e apeial-os do poclier, porque um governo que 

não rnspeita a liberdade, e, nem ao menos., a honra das familias, 
mandando-as insultar por meio ele palavras vehementes a ponto de 
privai· as senhoras de chegarem á janc.lla, não póde continuar no 
poder . 

Um povo maltratado por esse modo devia necessariamente er-
guer-sei. 

Os inimigoE• ainda mandaram grande numero de praças para 
abafar o movimento de Blumenau, e aqueHe povo altivo, brioso e 
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digno soube bater esta força, matando alguns e• ferindo outros, e elles 
não tiveram i1emedio sinão recuar .. 

Eis ahi a valentia dos homens do Sr . Machado . 
Já se vê, portanto, que foi o governo do Estado de Santa Ca-

tharina, isto é, o Br. Machado, o Sr. E lyseu e1 todos os seUJs adeptos 
que motivaram esse movimento em todo o Estado, movimento que 
deu em resultado a quéda do mesmo governo . 

Ora, depois da quéda, tem-se visto os telegr,ammas que dahi teem 
vindo. Estes te.legrammas teem-lhe realmente incommodado, porque vê 
que o governo, ao que parece•, quer mpôr esse individuo; e, si é assim,. 
é o caso para lamentar-se, porque não é possível que seja reposto um 
individuo, contra o qrnal todo o Estado se levanta. 

O Sena;d.o vio o que. disse no seu telegramma o commandante do 
corpo, isto é, que elle tinha sido tão imparcial que, quer de um lacfo, 
quer do outro, ·quer por parte dos amigos• do Sr . E lyseu, quer por 
parte dos amigos do orador, elle, não teve .senão desaffectos, porque 
ficaram todos incom.modados por não 0onsentir que a lucta conti-
nuasse. 

Termi'na dizendo que á vista do historico que acaba de fazer, é 
uma injustiça -atacarem os' revoluci.onarios do Estado de Santa Ca-
tharina. 

Fica a discTussão adtada pe.la hora e com a palavra o Sr. Vir-
gílio DamasiJ. 

SE~SÃ>O DE 3 DE AG'ÜISTO 

Telegrammas expedidos de Santa Catharina, em 2 do co;rrentE) 
mez, assim concebidos: 

Senado - Río . 
Sabe-se que o govell.'no mandou ordem ao commandante do dis-

tricto para sustentar o governo legal; porém no quartel general con-
tinuam os conciliabulos de Hercilio Luz, alferes Villas Boas, ajudante 
de ordens do marechal floriano, coronel Serra, major Firmino, ca-
pitão Conceição, com.mandante do batalhão e Paula Ramos, chefe 
do movimento sedicioso· a pontadas pela população. - Est'ado. - In-
tei'rado. 

Presidente do Senado . - Rio . 
O povo agg1omeradq nas ruas dama vingança . Forças de pola-

cos e allemães atravessaljl a cidade em diversas dirncções. Cresce in-
dignação, população nacional impossível conter. 

E' grande a odiosid11de contra elementos es.trangeiros. No quar-
tel general teem estado em conferencia Hercilio Luz, Paula Ramos, 
delegado de terras, coronel Se.rra, alferes Villas Boas, major Firmino, 
coronel P.oeta, etc . 

Estão •sendo distrib-qidas munições pelos polacos . 
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Esteve imminente um conflicto com uma força de, polacos . 
Sabe-se que as ordens do governo ·Eãio sophismadas. O quartel 

general é centro das delibeirações dos chefes do movimento "Sedicioso! 
O que se passa é um escandalo, uma faTça Tev-0ltante ! - Jornal 

do Oommercio.- Inteira.do . 
Presidente do Se.na<lo . - Rio. 
O commercio de&ta praça, em rnumao de hoje, acclamou uma 

commissão, composta das firmas Villela & Filho, Carl Haepke & 
Oomp., Ernesto Vahl & Oomp., André Wendhausen & Oomp . , A. 
J. Brinhosa & Oomp . , Mo.Te.ira & Goieldner, Silva & Ramos, Moell-
man & Filho, Silva Melchiades & Oomp., para repTesental-o perante 
os diversos poderes da nação, até. 10 restabelecimento da <Ordem no 
Estado, perturba.da pela sedição da noute de 30 do mez passado . 

Tendo Tecebido do Pre.sidente da Republica e do mini.strn do in-
terior communicações de ·que o governo federal não conhecia o go-
verno revolucionario e manterá as autoridatles leg.alniente constitui-
da;s, ficando dissolvida a guaTda cívica vinda de Blumenau, composta 
de po1acos, telegraphou ao Sr. marechal F loriano Peixoto e ministro 
do interioT nos termos seguintes: 

"Presidente da Republica - O oommercio desta praça, pela 
commissão abaixo firmada, vos agradece as providencias que dizeis 
terem sido tomadas . Aguarda, entretanto, a sua execução para abrir 
e recomeçar as suas transacções." 

"Ministro <lo i'nterior - O commercio desta praça, pela com-
missão. abaixo assignada, muito confia na execução das medidas to-
madas . Ponder a-vo.g respe•itosamente que a guarda civica vinda de 
Blumenau acha-se ainda no palaci<0 do governo e armada . "- J orool 
do Comm!ercio .-Inteirado. 

Senado . - Rio . 
E' calumniosa a noticia de ter sido batida a força estadoal, que 

ha quatro dias está acampada no Gaspar, pe.rto de Blumenau. Nada 
tem occorrido em relação á força, , cujo commandante diariamente 
teJ.egrapha ao vice-presidente. Tudo é invenção para salvar a respon-
.sabilidade directa do coronel Serra e seus telegr·ammas sobre tae3 
factos attestam e provam plenamente seu indiscutivel auxilio ao3 
se•diciosos que o cercam constantemente . - Jornal do O'ommercio. --
Inteirad·o . 

O SR. 4° SECRETARIO (servindo de 2°) declara que não ha pa-
receres . 

Oontinúa a discussão da indicação do Sr. Virgílio Damasio para 
que a mesa do Senado, dirigi'ndo-se pessoalmente, ao Sr . Vice-Presi-
dente da ~epublica, lhe commumique os telegrammas alarmantes 
que tem recebid-0 de Santa Oatharirw, e lhe declare que o Senado 
está prompto a collab.o:rar leal e activamente com S. Ex . , afim de 
q'.1e seja mantida, respe1tad.a, defendida ou restaurada em sua ple-
mtude constitu cional, a autonomia dos Estados . ' 
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O Sr . Virgílio Damasio p0diu hontem a palavra unicamente 
com o fim de não ~r encerrada a discussão da indicação guie enviou 
á mesa . 

Não dernj a entrar miudamente nas questõeis concernentes a.o 
Estado de Santa Oatharina, e p.o·r i sso pede licença para desistir da 
palavra . . 

Si, porém, algum de seus collegas manifesta1·-se contra a refenda 
indicação, pedirá e.ntão a palavra para refutar as objecções que lhe 
forem feitas . 

O Sr . Aris tid,es Lobl} diz que, por mais que: penalise a situação 
em que se acha o Estado de Santa Oatharina, lhe parece que o Se-
nado não póde intervir. 

O SR. VrnGILIO DAMASIO - Como não póde, intervir? 
O SR. ELYSEU MARTINS - Apoiado ; mesmo porque o Senado 

nã.o tem acção nenhuma . E' perder tempo . 
O SR. ARISTIDES LoBo não comp1'B.hende bem o alcance das. me-

didas que, o nobre rnnador pTopõe. Em primeiro logaT, como intervir 
naquelle Estado ? 

O SR. VrnGILIO DA:tvrASIO -- Dá-me licença )_)aTa um aparte? 
Si V . Ex . ler a minha indicação, verá .que pec;io uma medida 

geral para a autonomia de todos os Estados, porque o que srucccde 
em Santa Oatharina, dá-.se tambem em Pernambuco, Rio Grande do 
Sul, etc . 

O SR . iIBISTIDES LoBo responde que IO· Sein.ado faça então um 
projecto de lei regulaµdo a disposição '<}Onstitucional nos carns de in-
tervenção e determinf(ndo OUJ especificando a natureza dessa inter-
venção. E' cousa difforente . 

Mas o Senado dirigir-se ao chefe do Estado por inte.rmedio da 
mesa, para entrar em um accôrdo, isto é uma cousa ·singular! Si não 
ha meio constitucional para intervir, o Senado não póde seguir o 
processo que sei aconselha . 

O SR . VrnGILIO PAivIASIO - Mas o Senado 1iepresenta a a11tono-
mia dos Estados. 

O SR . ARISTIDES LoBo - Mas não hasta isso . 
ü Senado, como Tepresentante dos Estados, não póde tomar uma 

medida ·Coercitiva, de1 caracter positivo, simplesmente por méra Te-
creação . 

Entende que Santa Oatharina já tem uma intervenção pacifica, 
porém effectiva; o qve consta dos telcgrammas é que o governo só 
reconhece alli os que estão legalmente eleitos. E pare.ce que con1 mais 
alguma medida suasoria e conciliadora ha dei se conseguir a ordem 
para aquelle Estado . 

Si não conseguir-se isso, porque todos os dias nos chegam 
telcgmmmas contTadictoTios sem base certa e segura para saber-s0 
das comas políticas de Santa Oatharina, é provavel que o goveTno 
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oom seu modo de pensar actual tome resol111çõe,s mais energicas e in-

cisivas. E sta é a convicção em que o orador está . 
Acha que é um máo veso de Corpo Legislativo estar fazendo per-

guntas e suggestões todos os dias. 
O Si~. VIRGILIO DAMASIO - Em cumprimento da Constituição, 

são poderes indep0nde1ites que devem estar em harmonia. Não ha 
haTmonia sem o contacto. 

O SR. ARrsTIDES LoBo - Mas harmonia debaixo de outrn ponto 
de vista; quando se trata de medidas que interessam á paz, é justo 
que o C01·po Legislativo, dirigindo-se ao Poder Executivo, peça expli-
cações e dados para que os legisla.dores possam ~unccionar; mas não 
em um incidente político, porque afinal não passa de um incidente 
estar a to.da a hora intervindo sobre cousas que não são da sua alçada. 
Si estivesse no caso do nobrn ·Senador retiraria a indicação. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Acho mesmo que deve retirar, porque 
é inutil. 

O SR. ARISTIDES LoBo termina affirmando que o Senado não tira 
com isso o menor resultado e acha que deve deixaT··Se o Poder Exe-
cutivo em plena liberdade para agir dentro da Constituição e das 
attribuições que lhe são proprias. 

1 

O Sr. Generoso Marques - Si'. Presidente, não venho discutir 
a indicação apr.esentacla pelo nobre senador pela Bahia, <Si bem que 
-ella se preste a amplas considerações. 

Preciso apenas motivar meu voto, o que farei em poucas pala-
vras. 

Reconheço os p atrioticos e humanitarios intuitos do nobre sena-
dor, autor da indicação; mas sinto não poder daT-lhe o meu voto, pela 
convicção em que me acho de que o principal rnsponsavel, não só 
pela deposição elo governador de Santa Catharina, como por todas as 
deposições occorridas durante o tempo do seu governo, é o Sr. Vice-
Presidente da Republica. 

Não me seria difficil, Sr. Presidente, justificar esta proposição, 
rememor.':mdo os factos, e especialmente quanto á Santa Catharina, 
faS. concu.rrencias que se deram ·desde o dia cm que para aqueUe Estado 
seguiu o major Firmino, até ao momento em que o Sr. Hercilio Luz 
atacou o palacio do governo, apoderou-se delle, e mesmo até o ultimo 
momento de que temos noticia, que é aquelle em que o Sr. Hercilio 
communica que foi intimado pelo commandante do districto militar 
a deixar e mesmo palacio e o governo, declarnndo que as forças fe-
deraes iam intervir ainda uma vez contra a autonomia do Estaido e 
exclamando : pobre Repiiblica! 

Qnizesse. o Sr. Vice-Presicl@te da Republica, e sangue brazileiro 
não teria corrido, não só em Santa Catharimi., como no Rio Grande 
do Sul. (Apoiados e nã:.o apoiados.) 
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Queira S. Ex . agora mesmo, mas queira-o com seriedade, com 
sinceridade, e 'o governador de Santa Catharina será immediatamente 
reposto. (Apovados.) 

Appello para a consciencia do Senado. 
Sendo, pois, esta minha convicção,. não posso contribuir com meu 

voto para que vamos dizer a-0 Sr. Vice-Presidente da Republica que, 
sendo S. Ex. inteiramente estranho a todas essas perturbações que· 
se succedem nos Estados,, ·o Senad-0 está di,sposto a ·dar-lhe todas as, 
medidas de que precise para intervir nelles, a bem ela restauração 
da ordem, da tranquillidade, ela paz e do socego da familia brazileira. 

S. Ex. tem todas essas medidas na lei e quando não as t ivesse,. 
facil lhe fôra independentemente deste offerecimento do Senado, vir 
pedi1-as ao Corpo Legislativo, que promptamente lh'as concederia. 

Eis .aqui, S r. Prnsidente, o motivo por que, bem ·a meu pezar, não• 
posso dar meu voto á indicação apresentaida pelo nobre senador. 

I,imito-me a estas considerações. 

O Sr. M1a:noel Victorino. ----. Si·. PresíYdente, preciso tambem de 
justificar .o meu voto, e para justifical-o sou forçado a entrar em 
algumas consj,derações, das quaes não tirarni as deducções que tira-
r am os meus honrados1 collegas que se te.em occupado do assumpto, 
uns recommendando abstenção completa do Poder Leg'Í'slativo de 
qualquer elas duas casas elo Congresso, neste assumpto, outros enten·· 
<lendo que 'devemos sug'gerir ao Chefe do Po,der Exeoutivo medidas 
cujo conhecimento elle deve ter, e cuja oppor;tunidade a elle oabe 
mais a responsabilidrude de definir, ·do que a nós. 

Nem está no meu espírito, .Sr. Presidente, aconselhar a inter-
vençã-o repetida do nossp- pareoer, do nosso juízo, dais nossas considera-
ções, que podem perturbar qualqnier trabalho que o Poder Executivo te-
nha em mãos, e que procure l'ealizar com o patriotismo que todos nós: 
devemos suppôr que da farte deUe existe. 

A indicação, entretflnto, inspira-se em um sentimento geral. 
E' exacto que o paiz inteiro pede paz, reclama · a cessaçã·o da agi-· 

tação ou do movimento perturbador, que ainda não desappareceu dos 
Estados, e que é misilér que desappareça. 

Não é uma questão .de magoa simplesmente, não é uma expansão 
de sensibilidade do Poder Legislativo. 

Julgo mesmo que como explosão de sensibilidade não assenta 
muito bem nos corpos deliberantes. 

Nós, ou temos de interviT com a no·ssa acção efficaz, profícua, 
prestigiosa, ou nã:o deviemos estar aqui a externar sentimentos subje-
ctivos que nada significam, e que cousa nenhuma adeantam mais do 
que a expressão de umit condolencia que -se deve presumir no elilpirito 
e coração de todo patriota. (Apo·iados.) 

A questão é de agir. , .. / 
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Podemos realmente intervir, daT ás nossas deliberações a effica-
·oia, a p.roficuidade indispensavel no momento critico e urgente que 
.atravessamos? 

Esta é a questão capital. 
Antes de Tesolvel-a é mistéT fazer algumas considierações e nellas 

~xerceremos a mais lata das nossas funcções - do livre exame e 
discussão, e a critica, cujo direito ninguem nos póde tiraT, a critica 
de todos os acontecimentos politicos, quer elles se filiem ·a·o Poder 
Executivo, quer ao Poder Judiciario, quel' ao proprio Poder Llgislu-
tivo. Seja qual fôr o facto de interesse do paiz, prenda-se a quem 
se prender, temos sobre elle o direito de discussão plena o ge.ral, 
elevada e severa. E é preciso qne os altos poderes do paiz saibam 
que esta funcção deve se exercer tambem como uma advertencia 
salutar. 

O Sr. Vice-Presidente da Republica, cujo valor moral, cuja im-
portancia, cujos serviços neste momento a posteridade po.derá muito 
melhor julgar do que nós, acha-se, entretanto, póde-se dizer, e deve-se 
dizer ao paiz, p rivado de auxiliares que inspirem confiança á opi:ttião 
nacional. (A poiwdos.) 

Elle não tem a seu lado um estadista, não tem um homem emi-
nente que o aconselhe, não tem nenhum desses auxiliares que teem 
todos os presidentes da Republica nos Estados U ni<los, e ·que sem 
duvida no nosso paiz, quando entrarmos na no.rmalidade do systema, 
todos procurarão e hão de conseguir se ceroar. 

Agor a mesmo Cleveland escolheu para seu secretario de estado 
um adversario politico, Gresham, o primeiro jurisconsulto norte-ame-
ricano. 

ChamoU'-o para junto de si, elle, homem eminente, p1·atico, que 
sempre _nos altos caTgos administrativos que exerceu Tesolveu os maio-
res dotes, as melhores qualida·des, procurou, entretanto, paTa seu 
auxiliar um homem cuja expel'Íencia, cujo saber, cujo criteTio fosse 
uma luz, fosse um subsidio poderoso nas delibe1"ações que houvesse de 
tomar, embora viesse de um partido a.diverso. 

S. :Ex. o Sr. Vice-Presidente da Republica não tem positivamente 
auxiliar que inspire confiança a0 paiz inteiro. (Apoiados.) 

Jovens, inexpel'ientes uns, outros sahidos ha pouco do inicio de 
um tirocínio administrativo, em uma quadra difficil, perigosa, não 
podem inspirar ao paiz a confiança indispensavel. 

Por isso não. admira que, nes.ta e na outra casa, os que se interes-
sam pelas cousas publicas, que querem apenas prestar ao Presidente 
da Republica o auxilio da sua opiniã-o sincera, venham da tribuna 
-expol-o sem prntenções e sem trazer comsigo outTO estimulo que não 
seja conconer para a estabilidade das instituições e do Tegimen. 

Nossa opinião independente, despi9.a de pretenções e de preven· 
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ções, deve ser acceita junto ao ·Presidente da Republica, sem a m1mma 
suspeição. 

Não queremos impol-a, nem queremos crear-lhe embaraços no 
ex;ercicio difficilimo da sua missão·; mas é mistér que a voz -dos ver-
dadeiros amigos da Republica seja ouvida com a lealdade e franqueza 
,com que elles teem direito de suppôr que são acreditados junto aos. 
altos funccionarios do paiz, porque até hoje não deram outra prova 
que não fosse em confirmação <lesse direito, que reclamam, de não 
serem suspeitado-s. 

Com tal direito de critica é mistér que se dig1a a verdade inteira, 
sem fazer accusações isoladas e iniquas. Nem se attribua a responsa-
bilidade exclusiva ao Presidente da Republica pelo que se está pas-
sando. 

Alguns dos que hoie clammn contra as deposições dos governa-
dores dos Estacfos, com a violencia das armas e com a violaoão da lei, 
e.sises mesmos collaboram efficazmente nos enos deploraveis, cujos 
effeitos todos nós sentiID1os. (Apoiados.) 

O SR RAULINO HoRN - Esta é que é a verdade. 
O SR. Jvú...°'\'O-EJ, VrcTORINO - O movimento revolucionario de 23 

de novembro creou, ent ·e os que o realizaram, compromissos recipro-
cos, que o Presidente da Republica entendeu não devia rnpudiar 
no dia seguinte ao daquelle movimento e teve a fraqueza ou a con-
descendencia de acceitar as adhesões que vinham de todos os lados 
e cujo peso S. Ex. mais do que nós está amargando, na difficuldade 
da situarão e dos meios de solvel-a. 

o :Presidente da Republica foi oondescendente com os compa-
nheiros da vespera, e ho~e muitos dos que pro-testam, sentindo-se cheios 
de santa indignação, e clamam contra estes movimentos, foram os 
que mais solicitos e mais empenhados concorreram para a politica 
das deposições, de sorte que essa responsabilidade va:sta, ampla, que 
evidentemente abrange grande parte do elemento politico militante 
nas duas casas legislativas, que collaboTou para essa obra, é hoje 
objecto de accusaçõe-s vehementes que só se atiram para o Presidente 
da Repu hlica. (A po~ados.) 

As consequencias daquelles actos trouxeram uma subversão tal 
na pratica dos princípios constitucionaes, que não vejo que haja 
quaesquer medidas, cuja iniciativa seja nossa, ainda mesmo com o 
concurso do outro poder, capazes de sanar essas difficuldades ou 
removel-D.s, porque não são decretos que cream o respeito á lei; para 
isso seria mais V'alioso o empenho leal e patriotico que tivessemos em 
manter a propria Constituição, do que o tr abalho de juntaT a essa 
lei outra que lhe não p6de emprestar o . vigor que ella não teve para 
conter os eTros e desastres que se seguiram á reacção reparadora do 
movimento de 23 de novembro. 
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Si a Constituição, cercada de todos os elementos de prestigio ela 
sua recente promulgação, confiada em sua execução áquelles mesmos 
que a havi·am votado, não conseguiu impor-se ao respeito ele todos, 
arredar do seu caminho os interesses ou paixões que se puzeTam em 
jogo parn crear em cada E stado uma politica d'.i.fferente, dilaceran-
do-a, como havemos de conscguil-o com uma lei de occasião, que não 
pócle crear direito novo, nem dispor de modo diverso elo que a Con-
stituição clispoz? Qualquer medida que votassem.os adquiriria uma 
virtude miraculosa para trazer todos os que não respeitaram a Consti-
tuição e ainda não a respeitam, ao cumprimento do dever? Poderia 
fazer desapparecer o que ha de contingente na p_Topria lei, deante 
deste jogo de paixões, de odios1 de vinganças, que se desenvolveu em 
todos os Estados? 

E' provavel que a intervenção que queremos só tenha uma solu-
ção possivcl: não virá ela lei, não é necessario apresental-a sob uma 
fórm.a nova, ba-sta a que temos; virá dos proprios costumes, dos esfor-
ços col1ectivos dos poderes elos Estados e da União. Entretanto, que 
se tem dado? O Senado tem visto e ouvido, quer na imprensa, quer na 
tribuna, as apreciações variadissimas ácerca elos acontecimentos. 

Não se ouviu grande numero de individuos clamar contra a inter-
venção elo Poder Executivo nos negocios do Rio Grande elo Sul? 
Entretanto, que se dava lá? Um movimento contra o-s poderes con-
stituiclos. Diziam que o governe não devia intervir, que devia deixar 
que se resolvesse o conflicto como uma questão domestica, e são esses 
mesmos que clamam agora contra a não intervenção em Santa Catha-
rina e pedem ao Poder Executivo que mantenha alli os poderes con-
sti tui<los. 

Comprehencle o Senado que e~ta diversidade de doutrinas a res-
peito de preceitos claros da Constituição só se inspira nos interesses 
e paixões em jogo, cada qual interpreta e quer que se interprete a 
lei de a.ecordo com as suas conveniencias, de accordo com o seu modo 
de entender. Portanto, como ha de o Poder Executivo Tesolver estas 
que-stõcs? 

Por parte da propria imprensa vemos que até se accusa o Senado 
ele sua mudez : acha-se _ gue só temos um attractivo, unico movel dos 
nossos actos - o subsidio; que somos completamente inclifferentes a 
tudo o que se passa; e no emtant.o que, si interviessemos, a censura 
contraria viria, e com o maior fundamento, como veiu dessa mesma 
imprensa, quando se estabelecia a intervenção como medida neces-
saria para solução dos movimentos que derTubaram os governos esta-
d-oaes ·após 'ª rnvolução de 23. E stou long~, 1Sr. Presidente, ele encar-
nai· o fetichismo constitucional, que leva o seu culto ao systema ao 
ponto de crer que os poderes são independentes, por tal fóm1a, que 
não se deve procurar tentar ou realizar accordo entre o Poder E xe-
cutivo e o Legislativo; entretanto, não posso deixar -de declarar e 
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de sustentar que -0 Senado tem-se mantido no seu papel constitucional.. 
As nossas funcções teem sido desempenhadas com todo o criterio; 

temos exercido nosso direito de critica, _ mas não nos podemos con-
stituir elementos militantes de lutas locaes, porque ahi não se trata 
absolutamente de exercer um dever nosso. 

O SR. CA'l'UNDA - Não devemos renunciar ao nosso diTeito de 
critica. 

O SR. MANOEL VIOTORINO - Sem duvida, e acabei de consa-
grul-o; mas não nos devemos converter em incentivos para que os 
poderes publicos creem :rp_ais instrumentos de opprnssão, poTque o 
Poder Executivo ha de crnal-os na pTopoTção da violencia das Teacções 
que contra elle se levantem. 

Sabemos t-0dos que o Poder Executivo, como acontece em todol'I 
os paizes, ha de crear seus meio;; de resistencia, na mesma proporção 
dos meios de violencia contra elle empregados. Não os cream os go-
vernos que teem segurança de si, que não coTTem riscos ou perigos, 
que não sentem ameaçar as proprias instituições por cuj a defesa elles 
teem a suprema responsabilidade de. velar, poTém não um governo 
que se sente ameaçado constantemente, que receia veT su rgir r ev-oltas 
a cada passo, que não

1 
tem segurança sinão na força, ha de sem du-

vida procurar creaT m1áos de compressão, meios de resistencia, tanto 
mais imperiosos quanto são inspirados pelo instincto da pTopria con-
servação. 

O SR. ARISTIDES LoBo - E nc; caso presente trata-se da conser-
vação da Republica. 

O Sn. MANOEL VrcTORINO - T aes elementos perigosos de reacção 
contra os poderes publ}cos é o qne não podemos nem devemos crear. 
Exerçamos a critica livre e ampla . Mas aguçaT e accumular instru-
mentos de resistencia fór-a da Constituição e, entretanto, sob o pretexto 
de defendeLa, que melhor paradoxo para animar o podeT compressor, 
parn subverter as instituições actuaes, ·atacando a Constituição, que se 
quer respeitar, cuja obediencia deve ser o programma da opp-osição? 
Isto parece que é a perpetuação da politica que se seguiu aos acon-
tecimentos de 23, porque em nome da legalidade e da verdade consti-
tucional commetteram-~ 20 attcntados e- na vespera tinha havi·d-0 
um só. 

O poder consti tuiqo federal t inha violado a Constituição e dis-
solvido o Congresso; m~s depois dissolveram-se 21 congressos ou quasi 
21 e rasgaram-se outras tantas constituições. 

Em nome de que respeito á Constituição, em nome de que in-
teresse si quer agora sµbverteT .o poder actual, que se acha investido 
de suas funcções, que se acha bem ou mal deJltro da Constituição, 
q~ando todo aquelle que vier substituir o actual Presidente da Repu-
blica, 011 tem a responsabilidade de uma política commum ou não 
poderá ser um successqr constitucional? (Apoiados. ) 
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Logo, qual é o objectivo que se tem em vista agora? Para que 
procm,ar fóra da Constituição elementos para 'Se crear um no,vo governo 
ou a concitação de attentados muito mais graves <lo que aquelles co~
tra os quaes se procura reagir, dando logar a que se renove essa poh-
tica de reacções violentas, que deve cessar? 

E ' por isto que o procedimento do governo de Santa Oatharina 
não póde deixar de ser estigroatisado com a maior energia pelos pode-
Tes publicas da União. 

O Sr. tenente Machad~, publicamente, por ite1egrammas, por 
actos seus, reagiu violentamente contra o governo da União e animou 
toda a propaganda que se fazia, no seu Estado, propaganda hostil ás. 
instituições, porque é prnciso convir que o movimento que vinha do 
Rio Gmnde do Sul e que encontrou alento no Estado de Santa Oatha-
rina, teve incentivos nesses telegrammas dirigidos pelo governador 
ao PTesidente da Republica, e que não pode!J?. deixar de merecer dos 
poderes publicas, do Senado e .da outra camara as mais solemnes .. 
manifestações de estranheza. 

Elle collocou-se fóra da lei. 
O SR. ESTEVES JUNIOR - A poiadissimo. 
O SR. }.tlANOEL VrcToRrNo - Aquelles telegrammas e o modo· por 

que elle procedeu significavam manifestamente libellos sediciosos con-
tra os poderes constituídos. 

O SR. EsTEVES JUNIOR - Um desafio franco ao Prnsidente da 
Republica. 

O SR. MANOEL V ICTORINO - Mas, como havemos de intervir 
nestas questões ? 

A ~10ssa intervenção é nulla. 
O Poder Judicia1'Ío, tenho ·snstentado esta opunao mais de uma 

vez, aqui no Senado, devia ter nesses casos uma intervenção salutaT 
e benefica. 

Um cidRJdão que, -desempenhando as funcçõeS' de governador de 
um E stado,, a,ssumisse em face ido P residente da Republica a attitude 
que assumiu o Sr. tenente Machado, não podia, decente e moi-almente, 
conservar-se naquella posição sem sacrifício do prestigio e da força 
da Uni ão. 

Sua attitude violenta, contra todas as normas e conven1enc1as 
que devem existir entre os poderns publicas, impunha ás autoridades 
federaes o dever de lev-al-o perante os tribunaes, afim de responder por 
essa animação para a revolta contra os poderes constituídos. 

O SR. ARISTIDES Lono - Apoiado. 
O Sn. MANOEL VmroRINO -- Mas o Poder Legislativo em que 

poderá intervir nesses casos? 
Temos disposições de lei cuja pratica possa dar este resultado ? 
O que se tem passado em Santa Oatharina não é a continuação 
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das lutas que desde 23 de novembl'O se estabelece:i·am em todos os 
Estados? 

O paiz não está dividido~ 
O antigo partido republicano, que era unido, não está retalhado 

nessas duas facções, cujo congraçamento será difficil estabelecer, em 
face cros interesses antagonicos que se manifiestam nos diversos Esta-
dos, onde cada qual dessas parcialidades disputa o podei" cuja posse 
é o unico objectivo da rivalidade? 

Como pode,mos rnsolver esta questão? 
Dizer ao Presidente da Republica que póde contaT com o apoio 

leal e decidido do Senado para quaesquer medidas, que consigam a 
paz, que restabeleçam a ordem, é Eem duvida dizer uma redundancia, 
é fazer suppor que o Senado algum dia acreditou que não concorresse 
com sua lealdade e dedicação para a a,dopção de medidas de que o 
Poder Executiv-0 precisasse em bem do paiz. 

Julgo uma superfluidade, e, mais ainda, seria collocar o Senado 
em üpposição de quem desconfia de seus pror>rios dever.es. 

O SR. VIRGILIO D.A.."'lfASIO - Neste ponto, não apoiado; já temos 
feito isto por ·duas vezes. 

Lembro a V. Ex. a votação do dia 21 de janeiro de 1892 e de 
quando se tratou da qu~stão financeira. 

UM SR. SENADOR -- Foi uma moção de confiança. 
O SR. MANoEL Vrcr oRINO - Em 21 de janeiro de 1892 votou-se 

aqui uma moção de confiança, que, si eu estivesse nesta casa, não 
votaria. 

O SR. Q. BocAYUVA - Nem eu. 
O Sn. MANOEL VIC'rORINO - Votou-se uma moção de confiança, 

conferindo poderes que a Constituição não dava ao Senado o direito 
de conferir a ninguem. 

Dizer ao Poder Executivo qne póde contar com a nossa lealdade, 
creio que é emittir um~ proposição ou daT-lhe communicação de um 
facto, que nós temos o direito de suppor que elle já conhece. 

Por isto não acomflanharei o illustre senador na indicação que 
por S. Ex. foi feita . 

Mas, quanto aos intuitos della, quanto ao modo de fazer acreditar 
aquillo que o Senado deseja que !'e saiba, quanto a isto, quaesquer 
que sejam as medidas que possam ser adoptadas de accordo com o 
nosso i·cgimento, eu nãq lhe negarei o meu voto. 

A elaboração de uma lei não deverá adeantar cousa alguma, 
porque a lei não poderá prever todas as hypotheses, e eu já .disse 
que, muito mais do que uma lei, nos deverá servir de guia o proprio 
conhecimento dos factos occorridos em todos os Estados. 

E' mistér que o gqverno go'Verne menos. quie em uma republica 
federativa. não lhe demos tantas occasiões para a intervenção, e que 
tudo não seja modelado ou determinado por decretos. 
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Esta preoccupação foi a da l'evolução franceza, querendo crear 
uma ·sociedade nova por decretos, querendo estabelecer por meio de 
actos do poder uma vida politicu divensa, em habitos, temperamentos, 
instituições, uma politica artificial e ahstracta, e isso é que a·bsoluta-
mente não póde mais caber nos moldes novos da experiencia e da 
democTacia moderna. (Apoiados .) 

A experiencia de cada Estad!o será Oi seu melhor conselheho; as 
privações por que estão passando serão o castigo do proprio vicio: a 
certeza de que nada podemos fazer de positivamente util é a causa 
da impassibilidade ou a inflexibilida,de apparentemente estoica, que 
estamos revelando, assistindo, como ·dizem, com indifferença,, a esses 
actos. 

Mas não temos remedio e -o da intenenção aconselhada seria, 
oomo tem sido, ·o peor, ,porque a sua applicação e o seu uso soffre-
riam a influencia desses interesses e paixões a que não tem resistido 
o Poder Executivo. 

Quando os partidos politicos se organisar.em nesses Estados de 
modo a terem a paciencia precisa de esperar cada um a sua vez, como 
os antigos paTtidos monarchicos, que viviam fóra do governo, como 
viveu o partido liberal 10 annos uma vez e 14 outra; quando esses 
partidos se resignarem a aguardar a sua opportunidade, as lutas hão 
de desapparecer; mas, emquanto elles confia.rem na interpretação· pro-
pria e uo auxilio da ÍOTça federa l, e estiverem a requestal-a hoje e 
amanhã, não só não teremos absolutamente nenhuma lei que possa 
restituir a ,paz e o socego aos Esta.dos . . . 

O .SR. ALMEIDA BARRETO - Nem disciplina ao1 E:x;ercit:o . 
.O ·SR . MANOEL VrcTORINO-... como não teTemos meio de collocar 

o Presidente da Republica _ nesse papel, que elle devia ha muito ter 
desempenhado, que elle devia desde o começo de seu gove.Tno ter exer-
cido. 

Todos sabem o que são as ~olicitações, feitas ao Poder Executivo, 
da propria imprensa, da tribuna parlamentar, dos interessados, soli-
citações que põem em jogo de indecisões e em perplexidade cruel o 
espirita de quem governa. Pedem ·a paz, rnclamam-n'a, mas caéJ.a um 
quer essa paz pelo processo que engendra. 

ALOUNS SRs. SENADORES - A seu modo. 
O SR. J ~Ão CORDEIRO - Qnem pede a paz é quem ma1s faz a 

guerra. 
O SR. MANOEL VrcTORINO - O Presidente da Republica inteT-

vem: si fôr bem suocedido, cabe-lhe a gloria do que obteve, e aos 
interessad·os as vantagens <lo podeT; si ÍÔT mal succedido, atiram-lhe 
a responsabilida,de toda. __ 

Esse conflicto de interesses, esse assedio em que se vê a primeira 
autoüdade do paiz, estado de sitio que lhe cream os interesses encon-
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irados, as pa1xoes em jogo; tudo isso ninguem calcula como um ele-
mento poderoso para o acerto da.s deliberações nessa conjunctura. 

A ausencia de auxiliares, que incontestavelmente, como ha pouco 
asseverei, é um elemento que diffículta, embaraça uma administração, 
em uma época tormentosa, tambem concorre para que não tenhamos 
esperança de que a confecção de uma nova lei vá restabelecer aquillo 
que depende mais das condições especiaes em que nos achamos, do que 
das leis que confeccionamos. 

Não voto pela indicação po1· isto. Não acredito na proficuidade 
de qualquer meio legislativo ne~se sentido; não acredito mesmo na 
po.ssibilidade do Presidente da Hepublica tomar um rumo certo, igual 
e efficaz paTa todos os casos po~siveis de intervenção ou disturbios. 

As condições variam tanto, os elementos que hã·o de entrar em 
jogo são tão complexos, que é preciso malmente deixar-lhe! alguma 
liberdade de acção. 

Ora, o .Senado sabe gue a grande maioria, a quasi totalidade da 
imprensa do paiz revoltou-se contTa os actos do Poder Executivo no 
Estado do Rio Grande do Sul; mas imagine o Senado que se consegue 
pacifica-r aquielle Estado e obtem-se este resultado sem quebra do pres-
tigio ao governo da U11ião, que se leva a cabo uma empreza des-
sas com força moral PFª o governo e sem que -soffram os revol-
tosos per.seguições ou crueldades, incompativeis com o e.spirito gene-
11oso das instituições re:riublicanas, que valor moral e politico isso 
não terá? 

Si por acaso um resultado destes sei conseguir, a repercussão 
moral ,dessa repressão n~o será um meio muito mais poderoso de con-
jur.a1· qualquer movimento· revoltoso em ·qu-alquer outroi Estado,, não 
será muito mais efficaz .çlo que uma lei que ela.boremos? Sem duvida. 

Si o Presidente da Republica, por sei\l modo- de comp1"ehender a 
austeridade de principios, por srua firmeza ou tenacidade em dominar 
a revolução, conseguir este. resultado, si as revoltas tiverem essa pu-
nição que devem ter, porique nfüo. é posEivel que o paiz continue a viv.er 
á mercê dellas (apoiados) ; e• si, ao mesmo tempo os clamores levan-
tados contr·a o goveTIJJo daquelle Estado encontrarem uma repressão 
salutar nas medidas qµe concluirem a revolução, o effe.ito moral 
desta conquista, em rnl(l.ção á ·ordem e á paz, nãio será muito mais 
proveitoso do que quaesquell' medidas legislativas que tomemos? 

Sem duv~da: 10, 20 ou 30 annos de paz que succedam depois de 
tudo isoo, oomo depois das revoluções que rn deram no periodo Te-
gencial, não serão muito mais proveitosos do que a nossa intervenção? 

O apoio, pois, dJo S19nad·o seTá o apoio ·que a Constituição lhe. peT-
mitte. Nós não tir·areUJ.OS .ao Chefe do Poder Executivo nenhum dos 
elementos de força moral e prestigio, de que elle prncisar ( apoiail'os) ; 
seria uma pessima politica. 



-113-

Não comprehendo que se queira fazer propaganda pela restaura-
ção dos orgãos e d.as princípios constitucionaesi deprimindo delles. 

Estranho realmente que estejam todos os dias, por exemplo, a 
dizer: o Poder Legislativo está annullaido; o Poder J udiciario abdicou 
das suas1 fum.cções, e, que aquelles que assim dizem, em v:ez de em-
pregar esforços para levantar estes po·deres annullados, poderes que, 
se annulla·ndo, deram ao uni·co poder subsiste.nte a Tazão de .ser da 
sua absorpçã:o, aggravam a situação destes poc1eres com o vilipendio ! 
Sim, si os outros dous podeTes annullaram-se, não ha razão nenhuma 
para, em capitulo c1e accusação, viT-se .dizer ao PodeT Executivo : este 
é o unioo poder do paiz ! Ai de nós si não existisse este unico poder ! 
desde que os outros dows anniquilaram-se completame.nte, desappare-
ceram da acção ·constitucional que lhes foi traçada! 

Âlquelles que assim se enunciam deviam concluir que, é provi-
dencial que o unioo p:oder subsistente absorva e conoentre em si esses 
poder.es que foum annullados, porque isto é qne1 se deduz da força 
natural dos foctosi e das cousas. 

O que não comprnhendo, Sr. Presidente, é 1que aquelles que 
dizem que o PodeT Legislativo e· ·o, Poder J udictario estão annullados; 
em vez de empregar todos os esforços para levantar estes pod:ell'es 
abatidos, decadentes; porque, ergui1dos elles, constituiriam para o 
outl'o p:odeT o unico freio que a Constituição creou, pelo contrario dia 
a dia os condemnem ao aviltamento, ao ludibrio, á injuria, ás apre-
ciaçõe1s injustas (/apovados) ; ·de sorte •qThe ·dia a dia, por esforç'o da-
quelles que querem levantar os poderes ·constitucionaes1, mais elles 
baqueiam, mais elles sei humilham, mais elles se anniquilam . . . 

O SR. CoELRO E CAMPOS - E' ,exacto; vá a quem toca. 
O SR. MANOEL VrcTORINO-. . .. e o nosso empenho será levantar 

esses poderes, porque, será um meio qoo havemos .de ter para contra-
por á omnipotencia ·do Poder Executivo a funcção· regular dos outros 
poderes; é a unica contraposição efficaz 1e é o unico freio consti-
tucional. 

Mas não, nós estamos annullados, dizem elles ; junte-se a esta 
annullação o aviltamento, o ludibrio, o escarneo, a aprnciação inju-
riosa por essa via dolorosa de condemnações injustas . 

O SR. Q . HocAYUV A - E' o meio de cada vez fortificar mais o 
Poder Exe·cutiv:o. 

O SR. MANOEL VrcTORINO - Ceirtamente. De s01ie que aquelles 
que clamam ou se ·dizem opposicionistas e que diariamente -criticam 
severamente os1 nossos actos, prestam o maior dos serviqos ao Poder 
Executivo no sentido de manter a sua omnipotencia perante o paiz 
inteiTo. 

O SR. Q. BocAYUVA - .A.p·oiado . 
O SR. MANOEL VrcTORINO - O Senado e a Camara devem inter-

vir com a sua cTitica, devem nesisti'r com as al'ma8' de que dispõem . 
Parn mim, já o disse uma vez, muito mais pe1rigos.a para a União 
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é a politica financeira e economica que estamos seguindo, <lo que :O·S 
desacertos commettidos nos Estados . 

A revolução do Rio Grande ha dei passar . A de Santa Catha-
rina tambem passará . Os seus effeitos hão de ser ephemeros . 

Mas a grande revolução, a peor de ~od·as, é esta, qu'e eu nunca 
perdoarei ao Vice-Presidente da Republica : S. Ex. subiu realmente 
em nome de um programma sympathico ao paiz inteiro . Vinha reagir 
contra os dispendios excessivos, contra a política economica e finan-
ceira dos seus antecessores que haviam compr.omettido os recursos da 
Nação. 

Ao iniciar '°' seu gioverno, JS . E x. disse que seria o guar.da ás 
portas do Thesouro. Mas, aos primeir.os actos do seu governo, se-
guiram-se outros que está.o mostrando que ·o guarda fr aqueou e 
deixou que nos levassem na vertigem das despezas, que não saibemos 
~omo . parar . 

O SR. J OAKIM ÜATUNDA - Era ahi, onde cabia a ·acção do Poder 
Legislativo. 

O SR . MANOfEL VrcTORINO - E ste era o momento em que cabia 
a opposi'ção séria e patriotica dos adversarias ao governo, e a nós 
combater os actos do Vice-Presidente, creando uma. barreira a estes 
:desperdícios, ao gasto im1productivo dos melhores recursos da Nação. 

E' esta situação, ca{la vez mais difficil, quie creará ou trará a 
revolução em todos os Estados e em todos os sentidos, a rnvolução 
economica, a mi~.eria e• a penuria . Esta Eituação desastrosa é ·que é 
o peior dos 1erros •do Presidente ·da Republica; entretanto é o er1'!Q 
pelo qual menos o accuslj-m . A sua comparticipação directa ou indi-
re.cta nas medidas financeiras, que aggravam dia a <lia -0 nosso es-
tado economico, ema é que é a mais condemnavel face do seu gover-
no; esse é wm erro muito mais grave do que a rnvolução do Rio 
Grande. do Sul, do que o seu papel em Santa Catharina. 

Nas duas casas do Congresso não se prepa1·am ·os orçamentos, até 
aqui só se discutem questões políticas . Na outra casa, o Senado é 
t.estemunha, as questões políticas absorvem as atte.nções diariamente, 
consomem todo o tempo . Lá repetem-se os mesmos argumentos, cla-
mando contra os actos do Presidente da Republica. 

Ra pouco tempo :ge<liam a deposição ·dos gove1·nos dos E s-
tados, estes mesmos que são hoje seus adversarias mais fer.ozes, sim-
plesmente porqu,e o Vice-President-e não depoz os governadores que 
elles queriam que <lepruzesse. A esta politica incerta, se1JTI. um .obje-
ctivo, sem uma acção r~al efficaz, não me posso associar jámais. 
Absolutamente. não me posso associar á propaganda de :opposição sem 
eleme.ntos de apoio na opinião nacional, opposição que crea para si 
'1111!- confronto que não póde deixar die ser-lhe <lesairoso :ou para o 
pa1z . 

Diz-se todos os dias, por exemplo: o Sr. Presidente da Republica 
é um homem nullo, é um homem 'incapaz. 
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Mas este homem nullo e incapaz sem ter auxiliares a seu la:clo, 
atravessa situações ,criticas, prolonga um governo, vence!Ildo todas as 
difficuldades e removendo todos os, embaraços. Entretanto, el1es, que 
estão na opposição, que teem o talento, 'ª virtude e energia, a co.ra-
gem, ,que teem o amor da patria e1 da humanidade, que teem, tudo 
que póde fazer vingar uma boa causa, não conseguem conquistar o 
apoio nacional, mover os mesmos elementos que, por es,timulos iguaes, 
se lev,antararn a 15 e a 23 de noviembro ! 

O SR. ARISTIDES LOBO - E' porque não teem nada. 
O SR. MANOEL VrcTORINO - Os' senhorc,s teem tudo; dizem até 

que teern parte da força .. . 
O SR. CATUNDA - Onde? 
O SR. MANOEL VrcTORINO - Mas isto é transparente e está-se a 

dizer todos os dias n:o, jornalismo e na tribuna. 
O SR. CúuNDA - Peço a palavra . 
O SR. MANOEL VrcTORINO - Mas, Sr. Presidente, o ,que elles não 

podem ter, o que é louvavel que não tenham, é o pouco arn:or á pa:tria, 
ao ponto de querrer romper corn os preceit:os constitucionaes, creando 
como es,tou convencido de que teem certeza que cream, uma situação 
mais difficil do .que a actual. A subversã:o do que. existe, já o iUus.-
tre senador pelo CeaTá disse que não queria. S . Ex . não quer com 
outrns seus companheiros a política das deposiçõers . 

O SR. CATUNDA - Absolutamente, não. 
O SR . MANOEL VrcTORrNo - O meio de se resolver as difficul-

d\ades actuaes, .Sr. Presidente, não é commetter erros mais graves do 
que se commetter am. -

O nosso papel é o ,da critica, é ü da, analyse, é o d:a advertencia 
e, mais do· qUJe isto, é o da r ersistencia tenaz aos abusos e entre elles 
figuram em primeira plana os' da applicação dos recursos econornicos 
da Nação ern ernp,rezas ,arriscadas e em dispendios, que se nfo justifi-
cam. E stie é 'º nosso papel nesta e na, ,outra ·casa do Congresso, mas 
não o que sei préga tod'Os os dias. V amos encerrar as seEsões sem 
termos orçamentos1 votaidos, peTpetuando assim a anarc~ia financeira 
dos annos anteriores. 

Não fizemos trnbalho util ; levamos resses tres ou quatro rnezes 
a discutir, a corn:bateT e a hostilisai- os a'Ctos ·do governo, a atirar -lhe 
epithetos humilhantes e affrontosos. 

Até hoje o que ternos feito, o que temos votado? 
Em relação 'ás lutas dos Est[J;dos, nada decidiram de util e effi-

eaz as ,duas casa·s do Congresso. 
Ora, isto, creio eu que, quan~do, muito, poderá demo.nstrar que 

o.s factos serão de mllÍto maio1· pesio· e muito maior importanc.ia do 
que os argumentos dos nossos adViersaTios1, os artigos edíto·riaes, e as 
apreciações que1 se façam a nosso respeito . 

Si nos mantivessemas neste terren:o·, criticando as despezas pu-
blicas, negando Tecursosr pai-a as medidas illergaes e cornbatendo os 
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credites q'Ul8 foram abertos sem audiencia do Corpo Legislativo., tí-
nhamos usado do unico meio constitucional, de crear um cm·rectivo 
·aos de<Svios do Poder Executivo. 

Não acredito na efficacia de medida;s legislativas pai-a conjur ar 
deposições, quando contTa ellas ha a força de interesses e precedentes. 
Qualquer que fosse a lei neste sentido, devia ser burlada, como foi 
a propri a Constituição. 

Não se decretam costumes por meio de ]eis. 
Elles hão de se modificar nos Esta;dos quando a triste expeTiencia 

dessas lutas os convencerem que J:1.ão ha homem ou interesse de par-
tido que valha uma gotta de 'sangue e que do de que elles mais preci-
sam é de paz. 

A propria experiencia dolorosa que atravessam ha de dar-lhes 
lição severa. 

Este estado de cousas não ha de persistir por muito tempo. 
O paiz já está cansado destas lutas constantes e pede uma solução 

para taes desacertos. 
Os proprios interessados em tudo querer anarchisar hão de con-

vencer-se de que por este meio barbarisam o paiz inteiro, espalham 
a conflagração por toda a pal'te. 

Cada E stado ha ele' ter a 1expiação de tão tristes incidentes. 
Por isto, os partidos locaes esperam a sua opportunidade, que 

tudo lhes ha de chegar ás mãos. 
Não queiiram com tão condemnavel soffreguidão disputar o 

poder. 
Aguardem o momento opportuno, não sejam tão avidos e não 

estejam a inflingir ao paiz tão duro supplicio. 
E' impossível que esta situa~ão continue. 
Ent1•etanto, inV'oq-q.emos ·a propria consciencia dios par~idos e 

·organizemol-os de acco+do com ias princípios e não com as paixões 
pessoaes, para salvaguardar os interesses da Constituição. . 

Creomos em toda parte a 01·ganização partidar'i!a d6.scitplinar, 
unica que póde di~pensar o auxilio da força. 

Os antigos partidos não precisavam della. Nunca recorreram á 
força armada para collocar o presidente A. ou B. , conformavam-se 
com a sna posição e t inham as snas innocente·s lamentações de ostra-
cismo durante o período decadenLe; mas depois, quando podiam con-
seguir rnfazer-se das magoas e revigorar-se desse tempo de privações 
e de jejuns, tinham a sua época de compensações. 

Tenham os partidos políticos essa resignação e paciencia, não 
estejam a crear difficu+dades ao paiz, e onde houver revolta, que se 
de!luncie pelo unico objectivo da ambição de poder ou de mando, ahi, 
caia a acção da lei, porque a lei não foi feita para outra cousa. 

A repressão severa da lei é o unico correctivo e o unico recurso 
para restaurar a sua efficacia. 

Tihiers, nos annos subsequentes á l"evolta da Commwna, foi co-
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berto de todas as rnJurias, mas hoje a França lhe agradece e bemdiz-
lhe o nome, pela reacção seveTa exercida contra aquelles que não que-
riam simplesmente a reivindicação de ·direitos imaginarios, queriam 
mais do que i·sto, a subversão de todas as instituições. 

Neste sentido, a intervenção salutar da lei é necessaria. 
Não tenha o governo condescendencia-s, até com os seus proprios 

amigos, porque não podemos estar á meTcê de caprichos de cada mo-
mento, expostos a ver armar-se uma revolução em cada rua, pelo 
pretexto mais futil; a assistir aos motins de meia duzia de homens, 
annunciados pelo telegrapho (muitas destas l'evoluções são telegra-
phicas) ; a testemunhar o promover-se todas estas desordens ·que cau-
sam aos interesses do paiz um abalo tão profundo, ·sem que haja paxa 
isso a precisa repressão. 

Não tenho sympathias pelas medidas de severidade, nem as de-
seio na pratica; estimaria que todas ellas não fossem necessarias; 
mas o paiz está cansado de agitações, que não teem objectivo serio. 

Não teem objectivo serio, digo, porque todos esses homens cen-
suram em seus adversarios os mesmos erros que commetteram ainda 
ha pouco; nenhum delles poderá atirar a pedra, porque todos estes 
actos que soffrern opposição ou outros semelhantes foram, dirncta ou 
indirectamente, com a responsabilidade individual ou responsabilidade 
collectiva de seus amigos, praticados hontem; foram factos que se 
deram presentemente, no governo provi.sorio, e hoje se reproduzem no 
governo da dictadura constitucional, corno se diz. 

Em um outro período estes factos se deram corno elTOS e como 
fraquezas dos mesmos interesses, das mesmas paixões . 

.Aquelles .que se revoltam contr a as infracções constitucionaes já 
as comrnetteram do mesmo modo. 

Já tivemos opportunidade ele ver leis votadas, no sentido de cor-
rigiT abusos, na pTimeira applicação logo soffrerern uma excepção 
e com a responsabilidade daquelles que as confeccionaram. 

E as infracções corrstitucionaes1 corno medida de segurança, n1n-
guem póde impediT que ellas se commettam . 

.Ainda não houve paiz nenhum que Tealizasse este ideal 
Nós as censuTarnos; é nosso .dever as estigrnatisarmos; ma.s ellas 

se teem commettido sempre. 
E a prova é que muitos daquelles que as censuram, as commette-

ram: quando não eram simplesmente infracções da Constituição, eram 
~nfracções da propria solidariedade de honra no exercício de funcções 
importantes. 

Vimos, poT exemplo, que foi preciso nos primeiros dias d·a Repu-
blica, tomar medidas de severidade contra a imprensa. 

ETam med}das Teclamacfos pela salvação publica. 
Ninguem as censurou, nem podia censurar com justiça; foram 

tomadas por homens que tinham moralmente um compromisso de 
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honra em uma vida longa de joTnalistas, mas <iUe sacrificaram em 
bem, em nome dos interesses geraes d1a patria, essa solidariedade de 
um passado de conquistas e de glorias. 

As iufracções dão-se e hão de dar-se ; não ha logica de homem, 
não ha argumentos que sejam capazes de as impedir. 

Ellas se dão e se repetem; o que devemos é emprngar todos os 
meios para evitar semelhantes rnpetições. E o meio de evitar que 
ellas se reproduzam é não açular a violencia, é não alimental-a, é não 
preparar para o poder constituído element·os que provocam a reacção, 
a intervenção violenta, usando de compressão na propol'ção da sub-
versão das opposições. 

E ste trabalho reciproco, de ataque e de defesa, é que nos crea 
as difficuldades com que lutamos. 

E' verdade, Sr. Presidente, que todos os governos que teem a 
estima geral, que teem o apoio ·d·a Nação, não precisam de meios de 
violencia, deixam que em cada rua se levantem tribunas, em cada 
jornal haja uma voz .de opposição, porque a plena liberdade da pala-
vra e ela imprensa não abala os solides alicel'ce.s em que elles estão 
firmad0s. 

Mas, desde que um governo não esteja solidamente firmado, que 
as instituições perigiiem, que haja possibilidade das violencias repro-
duzirem-se ele modo a abalarem o xegimen instituído, os arbitrios são 
inevitaveis, as rnpressões sãq consequencias fataes e ninguem as póde 
censurar, porque são effeito de uma lei social de acção e reacção, que 
se applica todos os dias. 

E' o instincto da propria conservação applicado ás instituições 
e ao governo. 

Nosso dever, pois, não é votar simplesmente indicações; é tra-
balhar neste sentido, é- empregar todos nossos esforços para que taes 
acções e reacções viplentas desappareçam. 

Sem isso não h;:t meio de con:igir o estado actual de 00usas; os 
males hão de crescer progressivamente até se dar o que se deu na 
clictadnra passada : foram crescendo as divergencias entre os dous 
poderes, a acção e reacção de um e outro lado levaram ao extremo 
da dissolução. 

E as agitações .pempre atiram nos braços da tyrannia; os povos 
cansam de viver ao vae-vem destes movimentos anarchicos e atir am-se 
aos braços do primeiro tyranno que appurece, como medida ele sal-
vação. 

Si cansarmos a Nação nesta luta esteril de violencias, de confla-
gração em c&da E stado, si vier uma ·dictadura amanhã, terá sua r azão 
logica e natural, co:rµ.o desgraçadamente tem tido em todos -os paizes. 

O povo ha 1cle to~erar a ·dictadura, posto que todo o espfrito liberal 
do paiz se revolte. 

Mas a cessação destes actos anarchicos, da indisciplina, dos in-
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teresses immoderados, da ambição, do conflicto de pa1xoes, do jogo 
constante de represalias que acarreta o espectaculo deprimente do 
respeito á autoridade e á lei, ha de prepaTar uma solução semelhante 
á que ise deu depois da regencia; veiu a lei de 3 de dezembro e o 
estado que succedeu, que foi um esta.ido de oppressão e lethargia de 
todas as aspirações liberaes do paiz, foi apparnntemente abençoado 
pela N ação ·como uma época de tranquillidade e de paz. 

UM SR. SEN.illOI{ dá um ap ~tl'te . 
O SR. MANOEL VrnTORINO - Contra esta necessidade é que não 

quero que prepaTemos elementos; a necessidade de uma intervenção 
oppressiva é que não queremos que se sustente. 

E para que esta necessidade não seja justificada, é mistér que 
saibamos usar da liberdade ; ma'J usm.· da liberdade como um instru-
mento de progresso e de paz, como um elemento de ordem, como um 
meio de aperfeiçoamento das nossas instituições, pois não será des-
truindo-as que poderemos melhoral-as ! ( Muito bem; mu!i~o bem.) 

A discussão fica adiada pela hora e com a palavra o Sr. Oatund·a.. 

·SESSÃO DE 4 DE AGOSTO 

O Sr. Joakim Catunda entende que o objecto da indicação.: 
quasi que não tem mais r azão de ser , porque a paz se fez em Santa 
Catharina, e o ex-governador ou governador daquelle Estado e o coTo-
nel commandante das forças federaes alli estaciona.das julgaram-se 
competentes para passar o véo do esquecimento sobre os factos graves 
que se ·deram, sobre os crimes que se commetteram, declaTando afirral 
que não havia vencedores nem vencidos. 

Vê, porém, o orador em toda a questão, um vencedor e um ven-
cido, que foram postos á margem no amplexo fraternal entre os revol-
tosos e a legalidade. 

O vencedor foi o Poder Executivo; o vencido foi o vencido 
constantemente, que o tem sido e o ha de ser sempre, isto é a Consti-
tuição da União. 

O que é singulaT, p01·ém, o que causa estranhe.za, é não se atinar 
absolutamente com os intuitos por que foi feito o que se fez em Santa 
Oatharina. 

Acha ·que não deve haver a menor illusão a respeito dos factos 
que se acham ao alcance de todos. Quando daqui paTtiu o coTonel 
~ena Martins, sabiam todos que o governador de Santa Catharina 
ia ser deposto. 

Alli chegando aquelle coronel, começa1·am os movimentos indi-
cadores dessas suspeitas, denunciadas constantemente pela imprensai 
desta capital. 
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Chegavam telegrammas alarmantes e indicativos dos movimentos 
que se operavam pará a deposição do governador, sendo a força fe-
deral accusada de intervenção. 

Os acontecimentos seguiTam, portanto, 0 <>eu curso e a situação 
aggravou-se, terrdo o Governo Federal pleno conhecimento de todos 
esses factos. 

E', por conseguinte, de lamentar que só depois que as cousas che-
garam ao extremo em que houve derramamento de sangue, em que 
houve mortes, em que naturalmente crimes foram praticados, ·que o 
Governo Federal tivesse de intervir, para afinal dizeT-se que nã·o ha 
vencedores nem vencidos, não haverá perseguições! 

O que é mais estranhavel ainda é que. á frente desse movimento 
revolucionario achavam-se empregados .federaes, que tinham uma 
funcção publica e que não podiam inteTVir no movimento revolucio-
nario, r evestidos dos seus cargoa, sem comprornetterem a autoridade 
que os tinha nomeado. 

A' vista destes factos o ora.dor está convencido de que, si o illustre 
marechal Vice-Presidente da Republica tivesse significado a sua re-
provação a estes actos, não só o commandante das forças fedeTaes alli 
destacarlas como tambem os empregados fecleraes que entraram no 
movimeiito revolucidnario ter-se-hiam abatido. No entretanto, exclama 
o orador, um membyo do Senado, um dos chefes da Armada, o. almi-
rante W andenkolk, :,foi preso em Santa Catharina, por um flagrante 
commetticlo no Rio p.rande do Sul , mandando-o o governo para uma 
fortaleza em estadq de incommunicabi1idrucle. 

O orador, prose~indo, diz que nào deseja persuadfr-se que S. Ex. 
o Sr. Vice-·P residente da Republica, na posição eminente em que se 
a cha, tenha um interesse serio para •conflagrar um Estado e derramar 
o sangue hrazileiro. 

Faz de S. Ex., a quem conhece desde o.s bancos da academia, de 
quem foi amigo por muito tempo, o mais elevado conceito para ali-
mentar tão tristes spntimentos. 

Porém, o que é verdade é que: as queixas se levantam de toda 
a parte, h avendo um brado unisono contTa a falta de garantias, con-
tra a falta de libeTdade, contra a inteTVenção do poder a perturbar 
o funccionamento regular das instituições republicanas. 

Em tudo isto, o orado1· .só acha uma explicação. S. Ex. o illustre 
marechal é um homem educado na vida militar, habituado ao com-
mando, e, por conseguinte, estranho ao manejo civil. 

Chamando. a ocpupaT ·o logar de primeiro magústrrudo da Nação, 
S. E x. viu-se ceTcadp pelas circumstancias, pela natureza do acto, de 
amigos soffregos, seP,entos uns de vingança e outros do podeT e que 
se tornaT.am exigent\JS. 

O illustre maTeohal a tudo cedeu, e quem tudo cede, tem o direito 
de tudo exigiT poT ~u a vez. Comprebendeu, portanto, que {) governo 
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de urna sociedade politica não era marn -do que o prolongamento de 
um coromando militar. 

O orador, depois de muitas outras considerações, pede perm1ssao 
ao illustTe sena;do·r pelo E stado da Bahia,,, o Sr. M-anoel Victorino, que 
hontem tão brilhantemente fallou no Senado, para fazer algumas 
considerações com referencia ao jnizo que S. Ex. fez sobre a attitude 
da opposição. 

Acha que uma das cousas mais notaveis, uma das singularida;des 
desta época, é o phenomeno de considerar-se inimigos da patria os 
opposicionistas, de consi-dernr-se conspiradores a todos aquelles que 
não apoiam os actos do Vice-Presidente da Republica. 

Lembra o orador que outr'ora retiravam-se homens importantes 
do gabinete do Sr. D . Pedro II, vinham para as tribunas -do Senado 
e da Camara dos Deputados, onde eram feitas as mais acres e vehe-
mentes censuras ao chefe do Poder Executiv-o, que, pela Constituição 
de então, era inviolavel e sagrado e nunca foram havidos por conspi-
radores nem por inimigos do throno. 

Refere-·se ainda aos factos que se deram por ocoasião da queda 
dos liberaes em 1868, e ·do minister:i:o Cotegipe em 1878, que, expli-
cando a retirada do :rnu gabinete., fez allusões directas e offensivfü1 á 
pessoa do monai·cha, e nem poT isso, nem. os liberaes· que o sucoederam, 
nem conserva;dore.s ·o accusaram de est·ar collaborando com o elemento 
republicano, que já então ia pronunciando algum.as palavra.s. 

Lembra -o OTador as arruaças d·o tempo do impeúo, -as barricadas 
por oecasião do governo do Sr. Oansansão de Sinim.bú e muitos outros 
factos, sem .que 1Ee accuisasse. pessoa alguma de conspirador. 

N-o entretanto os actuaes opposicionistas são constantemente a:coi-
ma·dos de conspiradores e, -quando e.E.-00 e.pitheto é posto de lado, são 
accusa:dos de vehemencia ele linguagem. 

Com referencia ao ponto em que S. Ex. o Sr. senador pela Bahia 
disse que -o illustre marechal Vice-Presidente da Republica. tem atra-
vessado difficuldades1 e que só mais tarde a historia lhe fará justiça, 
diz o OTador que não contesta esta verdade porque sabe que o momento 
é diffi.cil, porém tambem. é certo que todas as difficulda;des que tem 
encontrado S. Ex. teem s-i-do creadas pela sua propria -política, por 
i;eus proprios amigos; si S. Ex . se tivesse mantido dentro da orbita 
constitucional, essas difficuldades teriam. desappareci<l-o. 

Depois de outras considerações o orador termina dizendo que ·con-
tinuará na opposição, não ·como conE·piradoi-, porque o parti-do que 
não se res.igna na opposição é incapaz do poder. 

Está bem. certo que, quando .S . Ex. o Sr. Presidente do Senado 
occupar no fim. do anno proximo -a cadeira da presidencia ~a Re.pu-
blica, o esta-do -do Brazil será prosper-o- e muito differente, do que é 
hoje. S. Ex. não deixará de ter opposição e deve mesmo d·eisej ar tel-a 
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porque, desde que houver unanimidade no elogio póde suppoT-Se que 
S . Ex. é um anjo, e nesse caso <leve rejeital-a, püil:que é do conflicto 
das opiniõe,s, da lucta: das idéas que vem -o prngreirno· das sociedades. 

Fica a discussão adiada pela hora e com a palavra o Sr . Virgílio 
Damasio. 

1S<EISSÃO DE 5 DE AG01STO 

O Sr. Virgi1lfo Qamrasio lamenta: não ter sido bem, comprehen-
dida pelos nobres senadores• .que o precede:r:am na tribuna a sua inten-
ção, ·com rnferencia á indicação que enviou á mesa. · 

Lembra ·que se absteve propositalmente ·de discutir a questão <lo 
dia:, isto é, do estado anarchico em que se achava Santa Oatharina, 
mesmo porque a sua indicação visava mais alto e mais longe. 

Tendo, porém, de tratar de novo desta questão, dirá que. considera 
o estado em que se achava Sa·nta Oatharina, apenas como um sym-
ptoma do longo deperecimento em que ha mwito tempo a Republica 
federativa tem cahiclo, manifestando-se ora neste, ora na:quelle de seus 
orgão.Er, ou para melhor dizer, como um syndroma, uma colle-cção. de 
~ymptomas que, todo.~ se prendem á mesma moles.ti~, e esta molest~a 
e a degeneração profunda do s.ystema que se propoz implantar no paiz 
simplesmente com ,a fundação de poderes garantidos por uma consti-
tuição escript·a, mas que na pratica tem .sido falseada, desvirtuada e 
mesmo ás vezes violada: com consciencia de seus infractoresr e outras 
vezes inconsciente;me:q.te, por má comprehensão, pela falta de nitidez 
nas noções que dizem respeito ao regímen republicano federativo . 

F·oi com es.te. intuito 1que o orador lembrou-se de formular aquella 
indicação para ·que ü · Senado se dirigisse ao Poder E xecutivo, mani-
festando-lhe ·que nessll- questào não havia partidos, que estava prompto 
a esquecer, porventura, queixas rnciprocas e interesses que fossem 
estranhos ao su1prem0; desejo <le rnstabelecer a fórma republicana fe-
d.erativa, grandementti ·compromettiida. 

Suppunha ainda o or:ador que por esse meio justificava não s·ó 
uma medida contra ·o e,;ita-do de descalabro das instituições, como, tam-
bem que havia na ·occasião razão mfficiente. e mesmo fundamento para 
ser aprnsentada a· ref13rida indicaçfo . 

O orador proseguindo, <liz que ·o que todos almejam é a Republica 
Fede.rntiva, porque ella exprime não só a paz como o respeito a todas 
a·s liberdades, a autoIJ.omia em ma. accepção ampla, dos Estados, dos 
municípios e finalme:q.te dos cidadãos. 

Lembra que já no tempo de Henrique IV. tinha-se levantado a 
idéa de con:seguá.r a paz de toda 'ª Europa, formando-se a fede.ração . 

Mais de um secuJo depois o abbade Saint-Pierre, tinha sustenta-
do quando debatia as opiniões dos diplomatas, em Dru<le, a necessidade 
da federação como meio de ·Obter a paz inte1·nacional. 
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Mais tarde, Kant sustentow depo,is em uma obra que escreveu 
sobre este assumpto os mesmos p11.ncipios, mostrando que a federaçã·o 
é um meio de garantir a paz. 

Outros factos cita o orador com ·o fim de sustentar a sua indica-
ção e passa: a tratar sobre o ponto em que o seu collega senador pela 
Bahia, Sr. Manoel Victorino, disse que julgava que não competia ao 
Senado tratar desta questão da indicação, ma:s sim á jus,tiça federal. 

O orador entende que a justiça federal não póde se manifestar 
sinão por meio de litigio. Si não tem iniciativa para isso, pergunta o 
orador, como ha ·de pronunciar-se sobre diversas offensas á federação, 
quand!o estejam to.dos ca.lados e soffrendo? 

Depois de responder a oUJtros pontos do discurso pronunciado pelo 
nobre sena:dor pela Bahia, o orador te;rmina pedindo a retirada da 
sua indicação . 

Consultado, o Senado consente na xetirada. 
O SR . SALDANHA MARINHO (pela ordem) r equer prorogação da 

hora do expediente, afim de tratar .de assumpto urgente. 
Consultado, o Sena.do ·concede a prorogação. 

O Sr. Sald'anha Marinh·o - Sr. ·Presidente, os poderes geraes 
só tee.m meios de intervir nos. poderes estado·aes. em ·certos e determina-
dos casos e quando são- de sua perfeita competencia. 

V. Ex . sabe, e sabe a casa, o que se tem passrudo no Estado de 
Santa Oatharina. Os desmandos alli praticados chamaram a attenção 
do nobre Presidente da Republica, e S. Ex . por sua intervenção fez 
que naquelle E stado o governador assignasse um perfeito termo de bem-
viv,er. 

Mas, certo de que a um governador não se impõe a pena, que nossa 
lei ordinaria impõe áquelles que faltam ao promettido nesses termos1

, 

a·penas o de Santa Oatharina considerow-se livre, continuou na mesma 
senda desregrada e ·começarnm ,alli as hostilida•des, nas quaes elle tinha -
se compromettido a não pr,oseguir. 

Para isto, Sr. Presidente. é n:ecessario um termo ... 
U111: SR . SENADOR - Só si for o de segurança. 
O Sn.. SALDANHA MARINHO- ... um fim: fazer com que este ad-

ministrador 'Cumpra o termo é!Je bem-viver. 
Não está isto na nossa força, me;smo porque não podemos impor 

os tres mezes de prisão ordina11.a. 
Temos, porém, um meio. 
Esse governador apen·as viu-1se fóra da a,cçã'o· da pessoa ,que tinha, 

por parte do ce;ntro, garnntido sua autoTidade, deu azo a seus rancores 
e prornguiu nas perseguições, qUl6 a.inda estão se p-rati.cando nesse 
Estado. 

O meio a que me refiro, da intervenção que cabe ao Poder Legis-
lativo, é o da amnistia, que proponho em favor de todos quantos teem 
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concorrido naquelle Estrulo para esses tristes ac·on·tecimetl'.l.tOE1, que la-
mento e ·que ainda mais lamentados devem ser pelo Senado . 

E' por isso que aprernnto um projecto, amnistianc1o· a todas as 
pessoais que dire.cta ou indirectamente se teem compromettido nessas 
deposições, neH;a: anarchia que alli tem havido . 

E' preciso que intervenhamos . 
O Senado está no seu direito votando a amnistia que propo:nho. 

(Muito bem.) 
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SEttADO fEOEíi,Alt 

&E1SSÃO D E 30 DE OUTUBRO (1895) 

O Sr. Virgi'l'i<o Da!mas'io justifica, lê e manda á Mesa o seguinte 
projecto que., estando apoiado pelo numero conveniente de assignaturas 
vae a imprimir para entrar na ordem dos traba1hos. ' 

Considerando que, nos termos do aTt. 63 da Constituição Federal, 
"cada Estado reger-Ee-ha pela: Constituição e pelas leis que ad'C>ptar, 
respeitados os princi pios consti tucionaes da União" ; 

Considerando que a Constituição que rege o Estado da Bahia de-
te.J:mina, em seu art. 31, que "o mandato dos Sena:dores durará seis 
annos, ·sendo, pm·ém, o 'Senado renova-do pelo terço biennalmente"; 

Consider.ando que, de ·conformida:de .com este pre.ceito, finda que 
foi a primeira legislatura que durou o bienniro de 1891 e 1892, foi 
feita a µrimeirn Tenovação e, findo o biennio ·de 1893 e 1894, proce-
deu-se á eleição parn a segunda renovação do terço; 

Oonsiderando que dos dous terços do Senado, constitucionalmente, 
subsistentes, muniram-se, a partir de 28 de Il!.arço do corrente anuo, 
em sessões prepa:ratorias, par.a procederem á apuração e reconhecimento 
do terço Tecem-eleito; . 

Considerando, que assim funccionaTam até o dia 7 de abril, em 
que teve logar a ·abertura d:a se,ssão ordinaria da Assembléa Geral, 
depoü. da qual continuaram a funccionar; 

Considerando ·que, na tarde de 22 de aibril, ·depois de encerrada 
a sessão desse dia e mal'cada a ordem do dia para o immediato, foram 
Teunir-se fóra do recinto do Senado quat1·0 dos mesmos Sena:dores que 
até então tinham funccionado com os mais e, lendo entre si um parece,r, 
apresentado por um e approva:do por dous, figu-rando o quarto de 
presidente da: reunião, acclamaram e., acto corntinuo deram assento 
junto .ai si a oi.to dos c~dadãos que, com outros, tinham s:i.do candid·atos 
ao preenchimento d·o· terço, com os quaes começaram a funccionaT, 
como si fossem o Senado legitimo; 

Considerando que,, communicacfü por elles o occorrido ao Governo 
do Estado, es.te os reconheceu e prestoUJ força, ·com que foi, n-o dia 
seguinte cercado o Paço do Senado, em cujo recinto se installaram, 
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tendo penetrado mediante abertura força-da de uma porta, cuja chave 
achava-se, em poder do 1° Secretario do legitimo Senado, formado pelos 
antigos dous terços, agora desfalca-dos de facto, não de direito, da pe-
quena minoria dos ,quatro dissidentes. proliferadores <la duplicata; 

Conside ·ando que, assim esbulhados pelo·s que á força haviam se 
apossado do 100al de suas sessões .e do seu archivo, os Tepresentantes 
constitucionaes do Sena·clo obtiveram da Intende11cia Municipal da 
capital um salão onde concluíram o trabalho do reconhecimento de 
poderes do terço eleit,o; 

Considerando, porém, que nestas condições e sob ·a permanente 
ameaça de um desacato e um conflicto imminente, cont:ria o qual ne-
nhum recurso lhes, .assistia, nem preventivo, neilil repressivo, por terem 
contra si não só o Poder Executivo, como o Chefe do Judiciaria, que 
er a- um dos quatro Senadores dissidente.s, resoheram de accordo com 
uma das Camaras de Deputados (da qual tambem uma duplicata Ee 
fizera) expôr o -caso e pedir o remedia constituciona1 ao Gove,rno da 
União; 

Oonsiderando que tal resolução é ·conforme com a Constituição do 
Estado da Bahia, que entrn as ,attribuições do seu Podei· Legislativo, 
consigna no art. 36, § 26, a de "reclamar a intervenção da União nos 
casos dos arts. 5° e 6° df Constituição F ederal"; 

Considerando que assim o fizeram por meio de represem.tações ao 
Congresso, o .qual confiou o seu estudo á Oommissão Mixta que, depois 
do trabalho <le alguns 1nezes. infelizmente acaba de exonerar-se sem 
teT podido offerecer a sdução pedida, apezar de ser notorio que ó 
l'espectivo r eJatorio já estava elabomdo e concluído pelo membro da 
Commissão delle incumbido; 

Considerando que ·Oi Governo F ederal não póde deixar de aeudir, 
pela fórma que, em cumprimento ·de suas attribuições, mdhor entender 
em sua sabedori,a, a um appello que lhe é dirigido, não por um grup-0 
de individuas, nem por µm partido, mas pelo ramo permanente de um 
poder comtitucional de um dos Estados federados, o qual denuncia-lhe 
um ataque flagrante e escandaloso, não só das rro,rmas substanciaes do 
regimen representativo, i:;onsagrado logo no art. 1° da Constituição Fe-
deral, como tambem da propria fórma foderativa, que tem por base o 
Tespeito e a inviolabilidade das Constituições dos Estados, garantidas 
pelo art . 63 sob a sancção implícita do art. 6° do Estatuto da União; 

Considerando, finalmente, que não se d~we protelar a solução de 
questão de tamanha gravidade, referente a factos passados' já ha mezes 
e que continuam, em apção perturbadora e funesta ás instituições, a 
tra-zer os espiritos dos bons1 repUJblicanos daquelle E st&do em uma 
tensão cheia de anciedade e receios, duvidas e .apprehensõe·s, o que j á 
importa a desordem mot·al, donde facilmente e fata1mente se derivará 
a: desordem material, qlle urge. a todo transe evitar; 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico . O Governo Federal, reconhecendo a legitimidade. do 
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Senado do Estado da Bahia, formado pelos dous terços subsistentes 
depois de findo o bieinnio legislativo de 1893 a 

Projecto 1894, conforme o determina a Constituição da-
quelle Estado, garantirá ao ·dito Senado, mediante 

o emprego dos meios oonstitucionalmente. facultados ao Poder Ex-
ecutiv-0 o livre e pleno exercicio de suas funcções. , 

S . R.- Sala das ses!'ões, 2'9 d:e. outubro de 1895.-Virgilio Da-
m,asio.-0. B. 06torvi.-E. Wiandenloollc.- Manoel de Qweiroz .- Do-
mingos VicenBe . 

S ESSÃO DE 1° DE NOVEMBR O 

O Sr. Virgilio Damasio - Não é menor o constrangimento do 
orador em entrar na discussão desta materia,. do que aquelle que de-
clarou sentir o illustre senador pelo seu Estado, que 0; precedeu na 

tribuna. 
1ª !discussão E, por mais que S. Ex. queira parecer des-

apaixonado e acoimar o orador de paixão neste 
assumpto, está persuadido, e crê que todo 0 Senado o estará, de que 
a inversa é que é verdadeira. Muito mais paixão e mais vehemencia 
manifesta S. Ex . do que o humilde orador que agora occupa a tri-
buna. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Não apoiado. 
O SR. VmGILIO DAMASIO - Podia o orador dispensar-se de tomaT 

a palavra para justificai· o seu projecto, porquanto o nobre senador 
pelo seu Estado, falto de argumentO's solido:S para combatel-o, ser-
viu-se ·de um habil recurso ele advogado emerito, que S. Ex. é ... 

O SR. SEvJmrno VIEIRA - V. Ex. tem embocadura para isso. 
O Sn.. VmarLIO DAMASIO- .. . deslocando a questão elo terreno em 

que devia collocal-a, substituindo-a por outra, que não póde alisolu-
tamente &er trazida a deb_ate, e muito menos julgada pelos poderes 
federaes, nem o Senado, nem outro qualquer . 

O projecto limita-se pura e simplesmente ao seguinte : decretar 
a manutenção de uma prescripção ela lei constitucional d·a Bahia, 
cuja garantia é promettida pelo art. 63 .elo nosso estatuto constitucio-
nal, sob a sancção implícita, já se vê, do art. 6° da mesma Consti-
tuição. 

Esta disposição constitucio[ia1 é a que constitue o .Senado d:a 
Bahia com certo numero de senadores, 21, renovavel pelo terço hien-
nalmente. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - I sto .é o que o projecto de V. Ex. 
ataca. 

O Su. VJRGILIO D . .uus10 - E' exactamente o coutTario. E, sendo 
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assim, o projecto manda considerar como manutenidos nas suas fun-
ccões os dous tercos subsistentes constitucionalmente. 
, De.pois de findo o ultimo biennio, procedeu-se á eleição para 

renovação do terço, cujos poderes devem ser apurados pelos dous 
terços, o que é conforme com a disposição constitucional, quer do 
Estado, quer federal. 

O projecto em discussão nada tem que vêr com a questão a que 
S. Ex. soccorreu-se, da verificação <los poderes dos eleitos, quer para 
o Senado, quer para a Oamar·a .dos Deputados da Bahia. E sta outra 
questão é de verificação de poderes, que se faz pelos membros das 
duas casas legislativas para que são eleitos os candidatos. 

O Senado Feder al não tem de modo algum o direito de veTificar 
os poderes ·dos Tepresentantes do Sena·do da Bahia; tem o direito 
quando muito de <lizer sobre a constitucionali.dade dos factos ques-
tionados. 

Pela Constituição· da Bahia, como pela da Republi0a, -o Senado 
é tão permanente, embora representado por dous terços no intervallo 
entre ·as legislaturas., quanto é o governador do· Estado ·durante seu 
quatriennio. 

Esta é condição ess~ncial d·a 11ossa federação ; não ha tempo algum 
em que um poder não ~eja re:eresentado ou seja dissolvido. 

Entre nós não se d~ como, verbi gratW,, na Belgica, em que póde 
o rei dissolver não só o pamaxa d'os Deputados como o proprio Senado, 
se assi m entender. 

Todos o.s nossos J.?G deres constitucionaes teem representação per-
maner1te. 

O Poder Legislativo tem como nucleo permanente dous terços 
do .Senado e assim subsiste sempre, ainda quando os rnprnsentantes 
da Oamara dos Deput!fdos tenham acabado seu mandato ou o terço 
dos senadores mais antigos. 

Isto é o que o projecto elo ora-dor pede que seja mantido; mas 
como executal-o, quandp cl,ecretado? Será preciso recorrer á interven-
ção federal directa? Não é preciso; é necessario apenas e simples-
mente o seguinte : que o governo Tec011heça que é constitucional a 
funcção da·quelle nuclep permanente do ;Senado., e que lhes diga , a 
elles e a todos a quem interessar: " ':eodem funccionar conforme as 
suas attribuições, escriptas na Constituição do ·se11 Esta.do, a qual é 
mantida e defendida p;elo poder federal. 

Entre essas funcçõtis está a de mconhecerem elles os eleitos paTa 
completarem o seu quoritm, isto é, nã-o só os que o foram pelo terço 
que falta constituciona~mente para constituil-o, como os votados para 
outra v&ga que exista. 

Para garantil-os IJesta e uas outras suas funcções, si acaso al-
guem, ou autoridade ou :earticnlar, quizer attentar contra esse des-
empenho constitucional; si alguem quizer desrespeital-os, oppondo-se 
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:ao livl'e exerc1c10 da missão que lhes. confiou o ·po·vo do Estadio da 
Bahia pelo tempo constitucional dos seus ma1~datos, o Governo Fe-
deral mantel-os-ha. 

Com effeit-O, no caso figun;,do haveria attentado contra a ordem 
publica e tal é o caso em que a intervenção do Poder Executivo Fe-
·deral é clara e manifesta e tem-se feito sempre. 

Eis aqui, pois, em que consiste o projecto, impugnado pelo seu 
nobl'e collega de representação. 

Não foi, portanto, sinão por uma habilissima evolução de advo-
gad-0, que S. E x. veio fazer um discurso muito longo, muito bem feito, 
não ha duvida, porém,, permitta que lhe diga, muito artificiosamente 
preparado na mais capciosa argumentação. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Não ha tal; 11ão vim preparado, fui 
apanhado de sorpreza. 

O SR. VIRGILIO DAMAsio - Mas 11em era mistér preparar-se: 
:assim como ha oradores e poetas que nem sempre estão promptos ou 
de veia a fazerem discursos ou poesias, alguns ha, e s'ão os melhore3, 
·que sempre estão dispostos para essas cousas. 

Creio muito, diz o orador, nessas disposições congenitas para o 
.desempenho de qualquer funcção. 

Ha pessoas que nascem para advogados, que já nascem com 
aquelles dons que tornam os advogados mais agradaveis e seductores, 
isto é, o terem, .de pequenos a bogsa <l.a argumentação bella na fórma 

-€ na apparencia solida, mas substancialmente eiva·da ele uma quali-
-<lade que se poderia tomar por um vicio, ele usarem de. . . não cha-
marei tricas, mas recursos forenses, cujo uso e abu so fez com que 
.alguem, querendo fazer espírito, dissesse, como já tive occasião .de 
ouvir, que a differença entre o medico e o advogado está em que os 
medicos são destinados a endireitar os tortos, e os advogados a entor-
tarem os direitos. 

O SR. SEVERINO VrnIRA - V. Ex. é medico. 
O 8R. VrnG1r.ro DAMASIO - O nobre senador ... 
O SR. SEvERIN·O VIEIRA - Ainda bem que já aqui Teconhecernm 

.que V. Ex. tinha embocadura para o direito. 
O •SR. VrnGILIO D AMASIO- ... começou o seu dis.curso declarn,ndo 

que teria acceitado o proiect,o, si clle tivesse si<lo collocad-0 em outro 
terreno, OUJ si não fosse a inconstitucionalidade do mesmo projer.to. 
Creio que foi isto. 

Quanto á collocação em outro terreno, em que S. Ex. podia accei-
tar ·o ,projecto, disse S. Ex. que acceitaria o alvitre ele mandarm.os vir 
as actas da eleição afim ele aqui fazer-se a apuração do terço sena-
torial. 

Mas quanto a isto, declara o orador a S . E x. que não se trata 
do terço a apurar, mas sim dos dous terços, de senadores que já 
f unccionam ha dous e ha quatro annos; mas si disso se tra-
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tasee, nada podíamos constitucionalmente fazer., pois o .Senado Federal 
não póde avocar a si a verificação de poderns de uma corporação 
estadual ; absólutamente não póde. 

O Senado Federnl, ou antes, o Congresso póde verificar, tratan-
do-se da eleição de um 12oder . constitucional de um Estado, si com 
effeito se deu essa eleição, ou si ao contrario, foi ferida a Ü-Onstitui-
ção Federal e a 0do Estado. tendo havido, por exemplo (o que já seria 
u!na enormidade) nomeação dos membrns do Poder Legislativo por 
acto do Executivo; em um caso destes, sim, por.que então, repito,. 
a Constituição Federal tel'Ía sido calcada •aos pés logo no seu primeirü-' 
artigo, onde se consagra a adopção do regimeu representativo. 

O Senado Federal, J?OÍs, e a Oamara dos Deputados, só podei'n 
avocar a si .attribuições desta ordem para defender, manter ou des-

. aggravar a mesma Constituição da Republica contra a qual attentemi 
os Estados. 

Mas, fóra disto, nós, Senado ou Oamara, não temos compe-
tencia. 

O orador acceitaria plenamente e de muito bom grarlo o alvitre 
do nob1·e senador, não só porque desejaria ser -lhe agradavel, como tam-
bem po1~que quer que S. Ex. se convença de que o seu desejo é só-
mente de su:s0tentar a verdade . 

Acceitaria , si de si 1 dependesse, perfeitamente o alvitre; apenas 
acha que elle é impossivyl de ser Tealisado, porque não temos compe-
tencia para tal. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Então esta competencia existe ou não 
existe. Ou existe e ella não póde deixar de chegar até ahi, ou não· 
existe. 

O SR. VrnGILIO DA;MASIO - Quanto á inconstitucionalidade do. 
projecto, pergunta-lhe S, Ex. qual a disposição constitucional forida 
pelo que se deu na Bahia . 

A resposta é facil. Foi a disposição que diz que o Senado com·-
por-se-ha de 21 membro <; , renovado biennalmente pelo teTço. · 

Portanto, depois da renovação do biennio legislativo de 1893 a. 
1894, o .Senado subsistente é o dos ·dous terços. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - O Senado actualmente está completo. 
O Sn . VrnG1L10 D,uvfASIO - Mas eu não preciso repetir, exclama 

o ora.odor, o que já tenho dito aqui duas ou tres vezes. S. Ex. não 
contesta os factos que aqui expuz; mas simplesmente diz que havia 
direito da parte de seus amigos ele fazerem o que fizeram! 

Pois então repetirei mais uma vez : o Senado da Bahia installou-
se em março, composto dps dous terços, e assim continuou furwcionan-
do; mas d~sde os primeiros dias até 22 de aibril nenhum ·dos quatro 
membros, depois dissidenpes, se negou a tomar parte nos trabalhos das 
sessões; o Sr. Luiz Vianna, foi o µrime.iro que a urna designou pnra 
fazer parte da commissão de verifi.caição de poderes dos votados para 
o te1·ço, o que S. Ex . apceitou , e com eE1sa commissão trabalhou até 
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a aprnsentação do parecer. Apresentando-se o parecer, S . Ex. disse·· 
que não concordava com elle ... 

O SR. SEVEltINO VIEIRA - Elle não esperava que os amigos de 
V . Ex . procedessem çomo pT-ocederam. 

O SR. VIRGILIO DAMASIO - Mas neste mesmo dia, note S. Ex . ,. 
em que disse que não estava de aecordo com o paTecer, não apresentou 
o outro em separa:do, que nínguelill sabia· .que já trazia comsigo . 

P'Oís bem; n-o dia seguinte eTa de esperar que offerecesse esse pa-
recer para ser discutido e.m commissão e submettido á vo·tação do, 
Senado. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Perdôe-me V. Ex., não se tinha .ainda 
lavrado parecer quando o Sr. Luiz Vianna destacou-se da commisEão. 

O Sn .. Vmormo DAMASIO - Então .S . Ex. ha de permittir ao ora··· 
dor, que alongue mais a exposição. 

Pelo rngimento d-o Senad-o da Bahia, faz-se um relatorio da apu-
Taição e -0 pal'ecer é a conclusão do relatorio, embora em acto separado. 

Com esse relatorio não concordou o Sr. Luiz Vianna, mas o pa-
recer foi apresentado á commirnã:o por quiatro de seus cinco membTOS . 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Elle. fez protesto. 
O SR . VrnoILI-O DA:1.-r11.sro - Fez pTotesto, mas o protesto de u'm. 

membro. em minoTia, ·de uma commissão·, é votado perante ·a corpora-
ção a que pertencem o prote,stante e o resto da commissão. 

Ora, supponha-se,, .attenta o nobre senador, que no anno proximo 
vindouro proce<le-oo á eleição para a rnnovação do; terço do Senado 
Federal e as eleições nos Estados correm entre os partidos de. fórma 
tal que para aqui veem representantes ou candidatos de um e de outro,. 
que mutuamente contestam a respectiva legitimidade de eleição, ·O que 
houve na Bahia. 

Pergunta o orador: será licito á parte elo Senado que constitua 
a minoria em relação aos dous terços, por menor que seja .a clifferença 
entre maioria e minoTia, apenas de um vo·to (quanto mais quatro con-
tra nove) separ ar-se e ir funccionar em um salão qualquer elo proprio. 
Senado -0u mesmo fóra elo seu edificio (não é circumstancia substan-· 
cial), fazer a sua verificação de poderes e pToclamar o seu terço, dei-
xando de parte o resto, is.to é, a maioria do Senado, confia:da no con.-
sen~o que tenha do Executiv.o e na garantia da força armada.? 

Pois foi .exactamente a mesma cousa -o que se passou na Bahia. 
A pwssaT como rngulaT e licito o que se deu lá, póde-se ver no· 

Senado Federal a mesma cousa . 
Pergunta .ainda: ha direito; de fazel-o? .O que póde dar este di-

reito~ A injustiça manifesta, diz o nobrn senador, daquelles a .quem 
incumbia a verificação dos podeires. 

Acceitará a asseveração do nobre preopinante de que. havia grande, 
clamorosa injustiça ela commissão; mas acceital-o-ha sómente, 
pGr graça de, argumentar, porque não Teconhece a veTdade da propo-· 
sição . 
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A.cceitemos que a maioria era injusta inclusive a commIBsao, da 
.qual quatr-0 membros accordes apresentaram relatorio e parecer l'eC.O-
nheicen<lo, dos oito mais votados, doU1s do partido dlO nobre senador e 
seis d-0s outros; admittamol-o, foi uma iniquidade, uma injustiça cla-
moros,a, mas pergunta, para ·quem appellar neste caso? Quem é com-
petente par.a verificação de poderes do corpo legislativo? E' este mesmo 
corpo. Qual o voto dominante? Deve ser o da maioria. Qual o recurso 
«:ontra enos ou injustiças desta? 

Ne.nhum absolutamente, e a razão é simples : todos os altos· po-
deres políticos são de igu·al catheg1oria, harmonicos, mas independentes. 

O SR. SEVETHNo VIEIRA dá um aparte. 
10 SR. Vmaruo DAMAso - Perdôe, qual é, pergunta o orador, o 

paiz <lemocratico em que isso se dê? Só conheço um em que ha o ap-
peUo directo para o povo : é a Suissa. Mas as respostas do povo nas 
La'TIJdsgeme.inde para a realisação do Refe1·end111n são· expressas, não se 
-presumem. 

O SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
O SR. VrnGILIO DAMAsro - Então qual é o criterio para o 

nobre senad·or affirmar que a 1·azão estava com a minoria e que., por-
tanto, foi direito o que ella fez? 

Em verdades m~nos contestaveis que. as eleitornes, só depois de 
seculos é que a historia, e não os contemporaneos, póde consagrar 
como verdadeü·as as 4outrinas expendid'as pelas minorias, só a histol"Ía 
muito depois de sua morte .pôde sagi-.ar o grande nome de Gali.1:teu; 
mas na occasião, e mais em materia política, é preciso que a minoria· 
submetta-se praticam >nte ao voto da maioria, embora sob protesto: a 
-ordem, a razão assim o exigem. 

Insiste o nobre ena<lor em dizer que falla em nome do povo da 
Bahia . Ma·s. como chegou a essa opinião? Com a mesma autoridade e 
melhores argumentos sustenta o orador o contrario. 

Não; a razão não póde estar com S. Ex . e o oradoT não receiuia 
·o appello ao. ·povo dq E stado da B ahia, que não approvou, que 11ã·o 
.approvaria nunca o modo selvagem como foi ferida a Constituição, 
feridas as tradições ordeiras e as praticas boas e legaes, substituídas 
por processos anarchicos e subversivos! S'im; si é licito o que lá se 
fez, licito será repetil-o nos mais E stados e (por que não?) amanhã 
poder-se-ha fazer a mesma cousa no seio do .Senado Nacional. 

Como crer mais no valor dos preceitos exarados na Constituição 
da Bahia ou em qualquer outra Constituição, mesmo a da Republica, 
a ser a<:ceita a doutJ:1ina do nobre senador? 

Sim, para que servem constituições., uma vez que em caso de 
-desaccordo é licito que a maioria que te-nha por si o governo, como 
teve a do Senado da Bahia reuna-se fóra do edificio elo Senado, ou 
-0nde lhe aprouver e, por sua alta i·ecreação multiplique-se á vontade, 
como lá se deu - onde q:,natro em alguns minutos constituíram-se em 

<doze? 
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O S1~. SEVERINO VIEIRA dá um apart<.'. 
O Sr~. Vmoruo DAMASIO - Como prova S. Ex. o que ainda 

-:repe e, "que era a maioria do Estado rnpresentada por essa minoria?" 
Affrrmar não é provar; a quem affirma incumbe a prova, é regra 
de <li rcit.o . 

O Sn. LEOPOLDO DE BuurõEs - Quem uega não prova. 
O SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
O SR. VrnorLro DAMASIO - S. Ex. confessa que houve fraudes 

eleitoraes, quer em um ]Jartido quer em outro, comquanto procure 
.,at tenu ar .a xesponsa bilidade daquelle a que pertence, dizendo que 
foram menores do que as praticadas pelos outros. Neg-0, mas não 
entro agora nesta indagação. O que, porém, é verdade é que, ha 
cerca de dous annos, o _partido de S. E x. scindiu-se em dous; um 
-certo numero de seus correligion arios vio reunir-se ao par tido a que 
o orador pertencia, dando-se a fusão em um só e o resto lá ficou; 
ma:s o que é ainda a verdade é que todas essas fraudes eleitoraes a 
que se refere S. Ex. tinham sido feitas quando estavam ainda juntos 
e era poder como é hoje o parlido a que pertencia o nobre senador. 
E ssas fraudes, hoje acoim ada s por S. Ex., teriam sido preparadas 
po1· aq11elleR que eram então seus correligionari-0s. 

O S"R. SEVERINO VIEIRA - A · fraudes foram feitas em larga escala 
pa.ra a eleição estadual. 

O Sn. VmGILIO DAMASIO -- A questão não é de sei· larga ou 
estrei ta a escala em que se commettiam actos reprovados ; porque em 
ma .eria ~· erbi g1·atia de roubo, quem rouba ou furta um objecto de 
min.imo valor é capaz el e furtar ou roubar outro que valha muito 
mais. T11 nto faz defraudar em dez como em mil ou um milhão. 

<Concedido, porém, que na eleição do terÇ-O senatoTial se deram 
fraudes, isto não influe relativamente aos dous terços antigos. do 
'Senad'o. 

Ali :í.s não são mateti a nova . ent.re nós as fraudes eleitoraes, cuja 
repressão não é facil e ainda menos a prevenção dellas. 

P ara isto, todos os remedios empregados teem a efficacia de 
paliativos, estando o orador convencido de que o remedio unico e 
vrr<ladciro, cujo emprego se póde e deve tentar, é cuidar da educa-
ção cívica. da educação moral () política do povo. E ste é um remedio 
cujo effcito completo não é para os nossos dias, mas isso não importa. 
Comecemos a empregal-o, aos poucos, mas com perseverança ; pro-
curemos inspirar ao povo , ás novas gerações que se forem succedendo, 
a idéa :n ão só do dever como da utilidade do cumprimento da lei; 
·que desde já ao men-0s se resalve a crença de que os poderes a quem 
incumbe quer a feitura, que1' o cumprimento da lei escripta, são leaes 
e ín tegros bastante para _l?ugnarem por sua fiel exec;ução, apez·aT e 11 

.des .ito de qualquer interesse em contrario. 
E' preciso que nos revoltemos contra os rnáos habitos da polit i-



-136 -

cagem, por cuja causa as nossas melhores leis não são executadas 
fielmente, mas sempre defraudadas e sophismadas conforme a con-
veniencia de occasião. 

Comecemos, diz 0 orador, applicando ao caso vertente o remedio 
que Tecommenda: legisladores, cumpre-nos dar o exemplo de respeito 
ás leis. 

A Constituição Federal org:rnisou o Senado como um corpo per-
manente, posto que não immovel, renovando-se pelo terço, mas con-
servando a tradição, as _praxes e o cspirito de corporação; é como 
o nucleo do Poder Legislativo, representado em qualquer emeTgencia 
ao menos p_or seus dous terços. 

A Constituição da Bahia tem o mesmo principio, a mesma ootru-
ctura; conservemol-os, nem seria conveniente mudal-os e em todo 
o caso, na questão actualmente rnbmct.tida ao Senado, o nosso direito. 
como o nosso dever consiste em desaffrontal-os do attentado que sof-
freram. 

Diz, porém, o nobre ~enador que o alvitre apresentado pelo pTo-
jecto não dá remedio a cousa alguma, porque nos faz voltar ao e<>tado 
em que nos achavamos nas vesperas da eleição. 

Não é e1:?sa a verdade. 
O projecto diz qri.e será mantido e reconhecido como legitimo 

o Senado bahiano fo1·p1ado pelo ·dous terços subsistentes depois do 
ultimo biennio legislativo. 

Está claro que, sençlo assim, todos os actos emanados desse Senado, 
de accordo com a Coillstituição e com o seu regimento, são validos. 

O S1t. LEOPOLDO m~ BuLHÕEs - Creio que o Sr. Zama já propoz-
na outn1. camara uma nova eleição. 

O SR. VrnGILIO DAMASIO - Não propôz, nem me consta que disso 
tenha c0gitado. 

Como é, aliás, que o Poder Legislativo Fe<leral havia de mandar 
proceder a uma eleição em um Estado? 

E' por este modo de arrazoado de entender a Constituição, que 
se levanta tão grande numero de opposicionistas á interven~ão que 
deve entender-se segundo o espirjto federativo. 

Na verdade aquelle modo de entender equivaleria a TCda,.;ir os 
Estados a simples tutella<los da federação. intervindo esta a proposit<> 
de qualquer cousa. Não, senhores : não é isto que se deve querer, mas 
apenas a garantia das constituições e taduaes, o respeito devi do a 
suas prescri pções. 

A sua invi<Jlabilid!lde constitue a ver<ladeira base do re~imen 
federativo, a tal ponto que meRmo quando a constituição de nm 
estado ~e afasta dos principies constitucionaes da U uião, sendo a 
conformidade com elles a condic;ão para a surr validade nos termos 
do art. 63 da Constituiçiio Federal, a federação po1· meio do sou Poder 
Legislativo não tem outro direito, sinão o de verificar e affirmar, 
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que ha neste ou naquelle ponto transgressão de tal ou tal princ1p10 
constitucional, e neste caso é o pro·prio Estado que procede á reforma 
.. da sua constitu ição. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Mas pela theoria de V. Ex., quando 
a mrnstituição de um estado fôr conculcada por um grupo de sena-
<lorcs como os do partido de V. Ex., não se dá a intervenção. 

O SR. VIRGILIO DAMAsio - A Constituição da Bahia foi concul-
cada pelo grupo de senadores da minoria dos dous terços. 

O Sn. SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
O Sii. LE01'0LDO ni;; BuLHÕEs - V. Ex. não acha que esta ques-

tão seria resolvida pelo arbitramento? 
O SR. Vrnmr,ro DAMASIO - Isso agora não póde mais ter log"aT. 

O arbitramento, ou antes, um accordo foi lembrado por um e outro 
partido, quand11 se ia dar· o reconhecimento dos poderes do terço, em 
TI1 arl{O, nunca, porém, quanto aos dous terços incontestados e incon-
testavei s. 

O 81~ . SEVRRINO VIEIRA - Os amigos de V. Ex. não quizeram o 
acoordo. 

O Sn. VrnGILIO DAMASIO - Nessa occasião eu, que confesso que 
fui <los primeiros a ter a lembrança de um congraçamento; eu, que 
apezar de tud0 quanto possa ter <le máo como adversaria, não nego, 
nunca neguei justiça a meus adversarias, nem lhes recuso a home-
nagem devida aos seus merecimentos, fui procuraT um amigo meu, a 
quem al.iás não posso ter por adversaria, bem que hoje militemos em 
fileiras diversas, o Dr. Paula Guima1·ães, fomos depois juntos pro-
curar o Sr. Severino Vieira, e tambem o Dr. Luiz Vianna, e parecia 
que as cousas estavam bem encaminha·das. 

Os nosso~ bons desejos, porém, abortaram graças á intransigencia 
ou á má vontade ou á falta de confiança de membros de ambos os 
partidos. 

O Su. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - E' preciso que os partidos do 
E sta<l-0 se convençam da necessidade de accord·os. 

O SR. VIRGILIO DAMASIO - Quanto á exequibilidade do projecto 
-·em discussão, que foi o ultimo ::i.rgumento do nobre senador ... 

O Sn. SEVERINO VIEIRA - Considerada a questão sob o ponto de 
vista em que eu consideTei-a. 

O Sn. VrnGILIO DAMASIO - ... ella é incontestavel; e não só o 
,projecto é exequível, como é a unica solução logica e constitucional 
.da questão, porque, uma vez reconhecida a legitimidade dos dous 
terços, está reconhecida a legitimidade dos actos dos mesmos dous 
·terços. 

Contesta o nobre senador a verdade da eleição do terço do .Senado, 
.apurado pelos dous terços. Considerei por um momento, por amor da 
:argumentação, que isso seja exacto; mas qitid inde? 

Uma vez dado o facto do reconhecimento pelos dous terços do 
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Senado, apuradores constitucionaes do outro terço, ainda quando se 
provasse que houvera manifesta injustiça, nessa apur ação, elles os 
apm·ados, estão reconhecidos por quem para isso tinha e tem ·a com-
petencia constitucional ; não ha para onde appellar. 

Esta é a verdadeira doutrina; o orador aprendeu-a ha 30 annos 
e á sua custa. 

Em 1866 foi eleito deputado provincial pela opposição, tev·e di-
plomfl, mas perdeu-o, com a maxima iniquidade e apenas por um 
voto . . Pois bem, pr-otestou em um discurso e nada mais, porque injusta 
ou não, a sua eliminação fo i feita pelo poder competente. 

E' o mesmo que se 4á quando uma sentença é proferida por tri-
bunal de ultima instanci.a, contra cuja decisão a lei não deu xecurso. 
Uma das partes interessadas no pleito póde julgar-se lesada; mas não 
resistir á execução da sentença irrecorri vel. 

I magine agora o Senado que, não a parte interessada, contTa 
a qual o pleito decidiu-se, mas a minoria vencida do tribunal, Tetira-se 
á parte e lavra nova sentença em sentido contrario á proferida pela 
maioria dos julgadores. 

Fôra a anarchia judiciaria, a dissolução do poder rnspectivo, não 
é verdade? 

Pois {!ousa ana}oga foi O· que fizeram no Senado da Bahia os. 
amigos do nobre senador ; a maioria dos dous teTços julgou o pleito 
da verificação de poderes dos eleitos para o terço rnnovado ; a mino -
ria, vencida em fórma constitucional, em decisão inappellavel, em 
vez de conformar-se com ella, por 1nais pa.rtidal'Ía e parcial que a 
julgassem, foi em rew1ião sem lei, nem fórma, figurar de maioria, 
fazer nova ·verificação de poderes, procrear ·novo .SeT1ado. isto é, um 
simulacro ·de duplicata do unico Senado, do Senado da Constituição. 

O SR. SEVERINO )Trnm.A. dá um aparte. 
O SR. VrnGir.10 D:AMASIO - Não; não ha appellação nenhuma . 

.A Constituição do Estado da Bahia, assim como a Constituição Fe-
deral, como já o disse e to.dos o eabem, estabelece que os poderes ·sáo· 
iguaes e independentes entre si, não é licito recorrer ao Poder Legis-
lativo em funcção de sua competencia pa:ra o Executivo, nem do 
Executivo para o Juqiciario; ainda menos appellar da maioria de 
um ramo do Poder Legislativo para a minoria do mesmo ramo. 

Plenamente justificado, por tanto, está o projecto que o orador 
offereceu á consideraçiio do Congresso Nacional. ( *) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão, ficando-
ª votação adiada por falta de quorum. 

Na sessão d·e 5 á~ Noviembro o projecto é rn jeitado. 

•(*) tAntes do Sr. Virgílio 'Damasio !aliou o Sr. 'Severino 'Vieira, cujo dis-
curso nl!.o consta dos Á?tnaes. 
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SEf'!AOO fEOE~Au 

SE·SlSÃO DE 1 O DE J ULHO 

O Sr. Antonio Azeredo (*) - Sr. Presidente, o Senado, como 
a Nação inteira, 1sabe dos ultimas acontecimentos no Estado de Matto 
Grosso e sabe tambem, Sr. ·Presidente,, da dolorosa noticia da morte 
do coronel Antonio P aes, presidente daquelle estado. 

Infelizmente a opposição no Estado de Matto Grosso não podia 
informar ao paiz o que se passava naquelle longínquo Estado, porque 
lhe era interceptada a communicação de Cuyabá para os seus repre-
sentantes no Rio de J aneÍTo. E a falta de noticias, devida á inter-
cepção, pelo Governo, dos nossos telegrammas. fez com que se pro-
duzisse má impressão, nesta Capital. relativamente aos successos da-
quelle E stado, pTÍncipalmente depois do dia 1, em que as forças go-
vernistas for~rn obrigadas a render-se á discreção deante do pode1· 
das forcas revolucionarias. 

O Governo Federal. como era natural. tendo-se rnanifesta:do sem-
pre parcial na questão política do meu Estado. deixava correr o boato 
do assassinato do coronel Antonio Paes, fazendo acreditar á popu-
lação que tinha sido uma verdadeira trucid.ação. 

Felizmente, Sr. Presidente, agora que o Governo entendeu man-
dar entregar os telegrammas dirigidos aos representantes de Matto 
Gr.osso, assim como os dirigidos a esta Casa do Congresso, verifica-se 
que o Coronel Antonio Paes não foi assassinado ·corno se annunciara. 

Ainda assim é de lastimar este desgraçado acontecimento; porém, 
mais lastimavel ainda ·seria si porventura o assassinato se confirmasse, 
porque então, nós, Sr. Presidente, como quaesquer outros represen-
tantes da Nação, com. assento nesta ou na outra Casa elo Congresso, 
condemnariamos o facto como uma indignidade que só serviria para 
entorpecer e tisnar a victoria alcançada pelos revolucionarios de 
Matto Grosso. 

E' claro que a opposição não poderia deixar de condemnar EJ 

·assasinato commettido como foi annunciado, como ainda lastima o 
desapparecimento do Coronel Antonio P aes, si bem que não possam.os 

( •) <Este di scurw não ·foi revisto pelo ora dor. 



-142 -

recusar a solidariedade que devemos aos nossos amigos do Estado de 
Matto Grosso. 

Esta solidariedade é natural, é legitima, é indiscutivel, porque 
partilhamos das magnas, dos soffrimentos, das violencias de que 
foram victimas os nossos amigos d.alli; não podiamas deixar de acom-
panhal-os nesse transe ·doloroso, vendo-se obrigados a promover a 
revolução, como fizeram. 

Mas o facto, Sr. Presidente, da nossa solidariedade com os revo-
lucionarias de Matto Grosso, não implica o nosso accordo, nem de 
leve poderá deixar transparecer que jámais tenhamos concorrido para 
a revolução. 

Fomos sempre contrarias a esse movimento, e isto tenho dito 
desta tribuna e não me cansarei de repetir. 

Os rnpresentantes elo Estado de Matto Grosso, que se achavam 
ligados por essa solidariedade com os revolucionarias de Matto Grosso, 
jámais aconselharam o movimento. 

Os nossos telegrammas ahi C'Stão e poderão ser publicados. Aquel-
ks que são cifrados poderão ser traduzidos, porque estou prompto a 
fornecer o codigo; codigo, Sr. Presidente, que é perfeitamente conhe-
cido, pelo menos de um dos membros mais 'iufluentes no E stado de 
Matto Grosso e que Q_er~ence á paTcialidade do coronel Antonio Paes. 

A opposição, pois, Sr. Presidente, nas duas Casas do Congresso 
ao governo do Estado, não é ahsolutamente responsavel pelo movi-
mento revolucionaTio, si bem que, como já disse e repito, seja em 
absoluto sohdal'ia com os seus amigos dalli. 

Mas, Sr. Presidente, eu dizia que o Governo FedeTal tinha con-
corrido para · crear uma atmosphera desagradavel, pesada, em toTno 
dos revolucionarias de Matto· Grosso, com a retenção dos telegrammas 
que nos eram enviados, fazendo assim acre.ditar por toda parte que 
o coronel Antonio Paes tinha si{lo trucidado. 

Devido a i sto, um iliustre representante do E stado do Rio Grande 
do Sul apresentou, hont13m, na O amara dos Deputados, um requeri-
mento pedindo informações ao Governo sobre o que se passava em 
Matto Grosso, emocionando com o brilho da sua palavra aquelles 
que o ou viam, si bem que S. E x. tivesse sido contradictorio. 

Digo contradictorio porque, ao mesmo tempo que combateu o 
facto com violencia, declarou que precisava das informações do Go-
verno para se certificar do boato que corria a respeito da trucidação 
do coronel Antonio Pae~. 

Felizmente os membros da representação do meu Estado naquella 
Casa do Congresso deram seu voto a favor do requerimento e um 
delles, respondendo ao qigno deputado pelo . Estado do Rio Grande 
do Sul, declarou solemnemente que condemnava o assassinato, si por-
ventura fe tivesse dado. · 
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Interpretando o mesmo sentimento da representação do Estado, 
Jª a mesma cousa eu havia declarado pelo jornal que dirijo, com o. 
apoio e solidariedade de V. Ex., Sr. Presidente, e de todos os mem-
bros da representação de Matto Gr-0sso. 

A nossa situação não podin, ser outra Binão a de completa indi-
gnação si tal assassinato se tivesse commetticlo. 

O telegramma do coron~l P edro Leite Osorio, lido ha pouco no 
expediente, demonstra cabalmente que não se deu tal assassinato do 
coronel Antonio Paes; que este se havia retirad o para fóra da capitaI 
e que no encalço delle e de ·seus companheiros havia seguido uma es-
col ta, dando-se o encontro em um ponto onde o coronel Antonio P aes. 
e seus companheiros se haviam entrincheirado, sahindo ferido na luta 
o cornmandante da escolta, Joaquim Teixeira Caldas, cabindo tam-
bem, victima elo tiroteio, o coronel Antonio Paes. 

Ora, si assim é, como está demonstrado, o presidente do E stado 
não foi assassinado; e, portanto, o Governo Federal, com a retenção 
dos telegrammas dirigidos á representação de Matto Grosso, só pro-
curou turvar as aguas, só teve por fim crear uma atmosphera con-
traria aos revolucionarios do Estado, influindo no espirito sentimen-
tal ela população do R~o de J aneiro. 

Eu dizia, Sr. Presidente, que o honra<lo deputado pelo Ri<r 
Grande do Sul, impressionando aquella Casa do Congresso com h 

sua palavra, tinha feito um pedido de informações que o Governo, 
creio, satisfará, mandando ao Congresso uma mensagem que, Eegundo 
os jornaes, cogitará do estado ele sitio e de um interventor, medida 
inteiramente fóra das praxes constitucionaes. 

N ão é ainda o momento de estudarmos a memagem do Sr. Presi-
dente ela Republica, nem clella temos ainda o conhecimento devido. 

O SR. PIRES FERREIRA - J :í foi lida. 
O SR. BELFORT VIEIRA - Não foi lida; fez-se .apenas referencía 

a ella. 
O SR. PIRES FERREIRA - Mas devia ter sido lida desde que a 

Mesa rncebeu e fez ler os telegrammas de Matto Gross.o. 
O SR. A . AzEREDo - Não tenho conhecimento da mensagem di1-i'-

gida pelo Sr. Presidente .. da Republica a-o Congresso Nacional; e até, 
si a Mesa me permittisse, eu interromperia o meu discurso, as minhas 
ligeiras observações, para que S. Ex. mandasse ler a mensagem e o 
Senado pudesse tomar conhecimento della. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Mandar ler hoje e publicar amanhã. 
no Dia1·io Offricial. 

O SR A. AzEREDO - Si V. Ex. mandar ler a mensagem, eu lil·· 

terromperei o meu discurso. 

O SR. 4° SECRETARIO lê a seguinte mensagem: 
Srs. membros do Congresso Nacional - No dia 16 do mez passada-
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tive a ho1ua de vos informar dos gravissimos acontecimentos de :Matto 
Grosso e das providencias tomadas para auxiliar o Testabelecimento 

ela ordem pubJica, alli violentamente perturbada. 
Mensagem · Infelizmente as fo:rç,as que 1segu'h'.am iaom 

o General Dantas Barreto para aquelle Estado, 
não puderam ainda, em consequencia ·de difficuldacles na navegação 
dos rios., chegar ao seu destino, tendo ,partido ele Corumbá no dia 29 
de dezembro findo . 

Havendo os revolucionarios, sob o mando do coronel Ponce e 
direcção do partido politico hoot.il ao governo legal elo Estado, se 
apoderando do pessoal e material ·da estação telegraphica elo Livra-
mento, transferindo os appaTelhüs para Coxipó, onde installaram uma 
estação provisoria em communicação com a ele "Coronel Ponce", 
situ ada áquem de Cuyabá, e, exercendo pressão sobTe os agentes e 
·encarregados do serviço official, que eram victimas de constantel3 
ameaças, teve o Governo de considerar suspeitas, durante muitos 
dia~, as communicações proced~n tes claquel·le Estado. 

Está agora informado que as forças revolucionarias que sitiavam 
a capital conseg1uiram della se apossar a 2 do corrente. assumindo 
nesse dia o governo do , E stado o Sr. Pedro Leite Osorio, segundo tele-
gramma expedido da estação "Coronel Ponce" no dia immediato, 
do teor seguinte: "Pre13idente da Republica - Rio - Tenho a honra 
de communicar-vos que por haver o -coronel Antonio Paes de Barros, 
prE!.sidente do Estado, abandona,clo o respectivo cargo, deixando esta 
capital e seguindo par;:i logar ignorado, assumi hontem, como 1° vice-
presidente, o exercício daquelle cargo - Saudações. - Pedro L eite 
Dlsorio ." 

Não dei resposta a essa communicação. Sabe mais o Govemo que, 
na noite ele 5 para 6 do correllte, nas proximidades da fabri'ca de 
polvora <le Coxipó, foi morto o coronel Antonio Paes de Banos, 
quando fugia acompanhado ele quat ro ou cinco dos seus adeptos. 
Dizem as informações, que não são, aliás, uniformes, que tendo Tece-
bido ordem para se render, o coronel Paes resistiu á intimação, 
sendo morto em tiroteio. 

O Sr. Pedro OsoTio, em telegramma de 8, explica o ·doloroso 
acontecimento nos seguintes termos : " O commandante em chefe do 
exercito libertador trouxe ao meu conhecimento que uma escolta, que 
fizera seguir no encalço de um gmpo evadido das trincheiras, que 
estava nas immediaçõ.es da fabrica de polvora de Coxipó, ala-rmando 
a população, fizera s13ria resiste1rnia sustentando vivo fogo de fuzi-
1aria, do qual resultol\- ficar ferido o commandante ela mesma escolta, 
coronel Sulpicio Caldas, e morto um ,dos do grupo adverso, o qual, 
·cessada a acção, reconheceTam ser o do coTonel Antonio Paes de 
Barros, ex-presidente do E stado." 

Não é possivel qbscurecer a gravidade dos factos e a situação 
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delicada elo Estado de Matto G:-osso: Abandonando o terreno legal, 
os revolucionarios, em a1mas, commetteram toda a ·sorte de violenciaa 
e depredações, abrindo prisões para dar liberdade aos crimin.osos, 
destruindo umas propriedades e apossando-se de outras, invadindo 
quarteis para subtrahir armas e munições, destruindo linhas telegra -
phicas e opprimindo o pessoal do governo, e, para coroar o rol de 
desgra,ças que sempre acompanham taes movimentos, eliminando pela 
morte o presidente do E stado. 

Ha, comQ vêdes, uma série de responsabilidades a apurar e de 
delictos a punir. Nem é de crer que a calma se faça naquella zon '.l. 
depois das grandes desordens ele que está sendo victima, sendo de 
Teceiar que o fermento de odios e reivindictas provoque reacções vio-
lentas em prejuizo do E,c;tado, e, peor ainda, em damno da Repu-
blica. 

Não reputo assegurad~ a ordem publica, e começo a receber quei-
xas de perseguições e pedidos -ele garantias por parte elos que, ha 
pouco, serviam. sob a·s ordens Jo governo legal do coronel Antonio 
Paes. 

O cidadão que com.municou haver assumido o governo do Estado 
tem intimas relações com os elementos revolucionarias triumphantes, 
e a sua responsabilidade compromettida, talvez, nos acontecimentos. 
Ao Governo F eder al não é licito acCE:itar, sem a apuração legal dessa 
situação, compromissos com a ordem ·de cousas creada por aquelles 
elementos, hontem. em revolta, hoje ainda em grande agitação no 
Estado. ' Em vossa ausencia, para salvar o Esta·do de Matto Grosso da 
anarchia em que se acha,. e o_ regim.en republicano de um exemplo 
pemicioso e fatal, eu não hesitaria em decretar o estado de sitio 
e ·nomear um interventor, medidas constitucionaes de cara-
cter extra-ordinario, que caberiam então nas minhas attl'ibuiçõe.s e 
necessarias para Testituir a paz áquella circumscripção da Republica, 
assegurar a liberdade na eleição do seu governo. 

Reuniclo o Congresso, compete-lhe o encargo de examinar a Eitua-
ção do E stad-o, e eu confio ·de suas luzes e' patrioti smo que, informado 
da gravidade dos 'acontecimentos, providenciará com.o lhe parecer 
justo, opportuno e. conveniente aos interesses da nossa Patria . 

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 1906.-F1·ancisco élJe Paula Ro-
drigues Alves." 

O' Sr . A. Azeredo ( contir1;i1,ar1;do ) - O Senado acabou de ouvir a 
mensagem. do Sr. Preódente ·da Republica . 

A mensagem. é inconstitucional, ou antes, pede uma providencia 
inconstitucional. 

O SR. FR11.Ncrsco GLYCERIO - O nobre Senador não concordava 
em adiar a discussão da mensagem, para amanhã, sob o seu ponto de 
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vista constitucional ? Sujeito-me ao criterio d.a nobre Senador. Não se 
perdeTia nada si adiassemos a discussão por 24 horas. 

O SR. A. AzEREDo - Perdôe-me. V. Ex.; não vou tratar da in-
constitucionalidade da mensagem, principalmente depois das observa-
ções de V. Ex . Farei apenas ligeiras considerações a respeito . Acredi-
to, entretanto, conhecendo os sentimentos rnpublicanos do illustre se-
nador por S . Paulo, que. S. Ex. não poderá dar o seu assentimento a 
.uma providencia claramente inconstitucional. 

Não se comprehende como se possa pedir a suspensão elo exercício 
.das funcções constitucionae..s .das autori·clades estaduaes. 

Sr. Presidente, o honrado Senador, parece, não quer que se toque 
neste assumpto, sinão 24 h0Ta:s1 de.pois de Teflexão a res·peito. 

O SR. FRAN01sco GLYCERIO - Para dar tempo a se estudar o 
caso . 

O SR . A. AzEREDo - Acceito o conselho d.o honrado Senador 
-pelo Estado de S . Paulo. 

V ou deixar de fazer considerações a respeito da mensagem, la-
vi·an·do, entretanto, o meu protesto., desde já, sobre o que ella encerrar. 

O Sr . Presidente da Republica volta de novo ás considerações 
anteriores e, 1·efeI'ind-o-se, ainda uma vez, ao procedimento dos revolu-
cionar ao iniciarem o jlilOVÍmento, affirma que elles fizeram depre-
dações. 

Exactamente o contrario, Sr. Presidente, foi o que succedeUJ na 
capital do meu E stado. Os1 te1egrammas ahi estão . 

DepTedações fizeram os governistas, antes e depois do cerco de 
Cuyabá . 

Os despáchos .que re•cebemos annunci•am as depredações, os1 saques, 
as violencias, os assasstnatos1, os desacatos ás familias, emfim, Sr . 
Presidente, uma série d13 absurdos, de arbitrarieda·des praticadas pela 
gente do govemo daquelle Estado . 

Os revolucionarios não invadiram antes da revolução a usina 
Aricá, onde os governistas, Sr . Presidente, praticaram as mais crueis 
depredações, onde roubaram, saquearam e, :si não mataram, foi por-
que, V. Ex. sabe, não encontraram a menor resistencia ela parte elos 
empregados de D. Maria Fontes . 

Este ponto ela mensagem do Sr . Presidente da Republica, que 
não é parte. constitrucional, não é verdadeiro. 

V ou ler os telegrarµma·s1. 
Este telegramma ( 11i.ostrando wrru exempEar ele recados telegraphi-

-cos) não tem ·data, pois que. figuram duas - 5 e 10 de julho - o que 
se justifica, porque o Governo, desde o dia 26 de junho, mandou pro-. 
hibir a distribuição de despachos telegraphicos1. 

Diz o pTimeiro tele.gramma : 
"Governo Federal não Tespondeu communicação de Osorio ter 

assumido goveT:no. Consta Ministro da Guerra peremptoriamente não 
reconhece autoridade Osol'Ío . Mandei noticia da Assembléa convocada 
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extraordinariamente. Installação amanhã com a prernnça de 10 depu-
tados constitucionaes. Os livros do Thesowro do Estado foTam encon-
trados em casa particular, escripta atrazada de muitos mezes · tudo 
chaos . T ribunal de Justiça mais de dous mezes não funcciona · ~idade 
em completa miseria. Temos soccorrido população." ' 

Eis um outro telegramma, Sr. Presidente, e este. sem data alguma : 
"T~I!-ho meu quartel general em Ooxipó de.sde 21 de junho . Aper-

tamos sitio fechando o governo do Estado entre dous morros altíssimos 
artilhados pela força federal. Além de, diminuto pessoal recrntado pelo 
governo, muitas deserções mais desfalcam suas forças. P.or tactica 
temos procurado poupar munições e vidas de nossa força que re.gula 
mais de 4. 000 homens, obrigando governo consideravel diEpendio de 
munições que, lhe foram fornecidas profusamente pela União. Gente 
do governo commette toda a sorte de barbaridades, desde assassinatos 
até saques e ·desacatos familias. População cidade victima balas go-
ve.rniEtas ameaçada morrer de fome a despeito so0corros dados poT nós 
aos .que se approximam de nossas trincheiras . Consta presidente Es-
tado mettido deibaixo so·alho seminario que viva força tomou para 
seu quaTtel general. As granadas• fornecidas pelo Governo Federal 
cahem sobre. cidade derrubando casas e matando mulheres e crianças . '·' 

E ste telegramma, Sr. Presidente, foi expedido ainda da estação 
Coronel Ponce, quando os revolucionarios faziam o cerco da capital. 

Este outro, que vou ler, foi expedido após a Tendição dos gover-
nistas. 

Após te1naz resistencia, que grande damno causou á cidade, foi 
intimado 'º coronel Antonio Paes -a rnnder-se até meio-dia de 1 elo 
corrente . Esta noite foTças governistas se, apresentaram em nossas 
trincheiras dizendo que o presidente as t inha abandonado, evadindo-se .. 
Occupamos imme•cliatamente toda cidade, que encontramos1 em misera-
vel estado, s•aqueaclas t odas as casas de commercio, destruídas mobilias 
de muitas casas de familias que estavam ausentes. Indescriptiveis de-
predações feitas pela força elo governo. Abandonado cargo ele pre.si-
dente do Estado, -assumi hoje exercício. - 1° Vice-Presidente, cor.onel 
Pedro L eite Osorio." 

Por este telegramma vê o Senado que as ·depredações não foram 
commettida& pelas forças revolucionarias, mas pela gente elo governo, 
que não poupou as casas commerciaes de Ouyabá, saqueando-as. 

E tanto isto é verdade, que ha mais ele ·dez dias o coronel Baptista 
de Almeida, 3° vi'ce-presideillte elo Estado, refugiado no Rio de J a-
neiro ha quatro mezes, Tecebeu telegram.ma ·da Hrn familia, annuncian-
do-lhe que a sua casa havia sido saqueada pela gente do coronel .Paes. 

Este facto demonstra, Sr . Presidente, que a situação de Matto 
Grosso antes da revolução era anormal e que o movime.nto revolucio-
nario naEceu e tomou vulto, não como affiTma um elos orgãos matuti-
nos desta Capital, por interesse ·de governo, por ambição de. poder, 
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mas e.xclusivamente para garantir a vida e a propriedade daquelles 
que não acceitav>am as ordens do coronel Antonio P aes. 

O SR . PRESIDENTE - Observo ao nobre Senador que a hora do 
expediente está t<fü·minada. 

O SR. A . AzEREDo - Neste caso, peço a V. E x . consultar o Se-
n ado si consente que o expedie(llte seja prorogado por meia hora, afim 
de eu concluir o meu discurso . 

(Consultado, o Sena'clo concetle a p1'01·ogação pedidJa) . 

O' S.r . A. Alzered o ( <Jontinuanclo) - Agradeço a homa que o Se1-
nado me faz em ouvir por mais meia hora o justo desabafo do repre-
sentante do Estad-0 de Matto Grosso, sempre vilipendiado pe.Io Governo 
Federal. 

Mas, Sr. Presidente, o Sr. Presidente da Republica, nas mas 
novas o·bservações sobre os acontecimentos< de Matto Grosso, arha 
extr3Jordinario e indigno, ante.s de qualquer exame, o facto de ter o 
vice-presidente daquelle Estado assumido o poder, porque para S . Ex. 
a substituição não é legal, visto pertencer o corone·l Pedro Leite Osorio 
á parcialidade revolucionaria. 

De modo que, Sr·' Presidente, si o 1° vice-presidente do Estado 
de Matto Grosso perteµcesse á parcialidade do coronel Antonio Paes, 
a substituição seria natural e o vice-presidente assumiria honestamente 
o cargo de governador. E, apezar de ter desapparecido do modo por 
que o foi o coronel Antonio Paes, elle, seu substituto legal, seria acce1ito 
de braços abertos pelo Sr. Presidente d.a Republica; quer ·dizer que 
o caso póde ser perfeit~mente comparavel com o que se deu no Estado 
da Bahia. 

Si o governador tivesse succumbido aos tiros do Oircumcisão, o 
substituto do Dr . José Marcellino, que merecia as sympathias do Go-
verno Federal, não podia tomar conta ·do governo. 

O simile não é perfeitamente exacto, pOl'que, Sr. Presidente, no 
Estado de Matto Grosso houve uma rev·olução e no Estado da Bahia 
apenas· uma tentativa de, assassinato político . 

Mas, ao passo que no Estado de Matto Grosso. depois do dei:-
apparecimento do coronel Antonio Paes, o Sr . Presidente da Repu-
blica se mostra com esta parcialidade, não vemos a sua attitude nobre 
e patriotica deante ·dO$ acontecimentos do Estado da Bahia . · 

E' possivel que o r.equeno Estado ele Matto Grosso, na geographia 
presidencial, tenha mtiito pouco valor, e que o Estado ela Bahia ~eja 
grandioso, dispondo de uma rnpresentação enorme e interessando di-
reotamente. a um de sjaus ministTos, e que a tentativa de assassinato, 
pois foi incontestavelmente uma tentativa de assassinato político, não 
podia merecer uma mensagem do Sr. Presidoote da Republica nem 
uma manifestação pessoal prestada ao governador da Bahia . 

Para o honrado Sr . Presidente da Republica, o coronel Pedro 
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Leite Osorio é um suspeito, poT pertenceT á parcialidade dos rnvolu-
cionarios. 

Er,,trntanto, ao que consta, o coronel Pedro Leite Osorio não 
estava envolvido com -os rnvolucionarios . E' nosso amigo; abandonou 
o presidente elo Estado tempos depois da eleição em que ambos figura-
vam na mesma lista, porque, entendeu que não podia i:upportar mais 
as exigencias, nem tolerar as arbitraTiedades por elle commettidas. 
Mas ao que se sabe, o coronel Pedro Leite Osorio não se achava entre 
01:1 rnv-olu-cionaTios. e que até não sei afastara da capital, occultando-se 
em uma casa aml!ga. 

Demais, Sr. Presidente, a situação do Estado de Matto Grosso, 
assumindo o governo o coronel Pecho Leüe Osorio está clara e consti-
tucional ; tão clarn e tão constitucional que os membros <la Assembléa 
de Matt-o Grosso, pertencentes á parcialidacfo, do coronel Antonio Paes, 
em numero ele 10, concorreTam para a abertura ela Assembléa, e o 
vice-presidente em exe.rcicio foi ler alli a sua mensagem e tomou posse 
perante a mesma assembléa, de accôrclo ·com a Constituição do Estado. 

Onde, pois, a inconstitucionalidade do governo do coronel P edro 
Leite Osorio? Por que motivo o Sr . Presiclent.e da Republica não ha 
de acceitar como legal, como boa, a substituição do Sr . coronel An-
tonio Paes? 

Eu não .quero, Sr. Preisidente, ' dei:viar-me do caso de Matto 
Grosso para me referir a Goyaz; nem quero recordar-me. do que se 
dera no E stado do Amazonas: quero limitar-me exclusivamente ao meu 
Estado e pTovar a legalidade do governo elo coronel Pedro Leite 
Osorio, que o Sr . Presidente da Republica pretende negar, achando-a 
suspei ta, anormal, porque aquelle distincto coronel pertence á nos a 
parcialidade . 

Não pensava assim o honrado Sr . Dr. Rodrigues Alves, quando 
fazia ,parte desta Casa durante ü Governo do Sr. Dr. Campos Salles. 

S . Ex. pensava então muito diversamente; comprehendia a Con-
stituição ele outra maneira e nós vimos como S. Ex., embora um pouco 
constrangido, na tribuna, fazia a defesa do Governo do Sr. Campos 
Salles; nós vimos como S . Ex . titubeante, perturbado, apparentando 
uma serenidade que não tinha, defendia no Senado a substituição, que 
elle suppunha legal, elo Governo do E stado de lVIatto Grosso na pessoa 
do ultimo dos supplentes elos vereadores da Camara Municipal ele 
Cuyabá, o Sr. Antonio Leite . 

S .-Ex. era capaz ele jurar em como nunca tinha havido uma 
substituição mai& legal. Note o Senado - o coronel Antonio Leite 
era o ultimo dos supplentes da Oamara Municipal de Cuyabá, e entre-
tanto, S . Ex. encontrava nelle um substituto idoneo, legal, de accôrdo 
com a Constituição e -o defendia de um modo que parecia convencido 
da legalidade do seu acto deante da attitude elo gove.i·no do Sr . Campos 
Salles. 

Não era só isso ; S . Ex . o defendia tambem, não poT palavras, 
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porque não veirn á tribuna do Senado, emtão justificando os actos de 
violencia praticados no governo de Matto Grosso, depois de uma sup-
posta revolução que nunca houve. 

S. Ex . não protestou de sua êadeira contra Okl assassinatos mi-
seiraveis da bahia do GaTcez. S. Ex . , nem por si, nem por seus amigos, 
teve um dia a coragem de erguer a voz, indicando um meio capaz de 
pacificar o Estado de Matto Grosso, sendo certo, Sr. Presidente, que 
S . Ex. tinha recebido exactamente a incumbencia dos opposicionistas 
de então, de adv;ogar a sua causa, e de, como arbitro2 pacificar o Esta-
do, então ensangue•ntado pelas violencias que já alli se praticavam . 

S. Ex. não se manifestou absolutamente sobre o que aconteceu 
na usina Oonceiçã·o, e S . Ex. sabe, Sr. PresidelJlte, que condenmou 
mais tarde aquelle facto, ·o qual deu origem á separação do gove.rno 
do coronel Antonio Paes. 

Não vi que o honrado Deputado rio-granclense, que hontem tra-
toUJ ·da queiStão de Ma'tto Grosso, apresentando requerimento ele infor-
mações ao Governo, então se lembrasse do que se passava na bahia 
do Garcez, onde.. as violencias foram praticadas a sangue frio, tend·o 
se re.tirado 17 indivíduos, que foram amarrados, arrastados até á 
margem daquella bahia, e ahi, um a um, separados, em arvores, diffe-
reontes, fonm fuziladps e depois estripa.dos para que as piranhas 
dessem cabo ele todos aquelles corpos., não deixando siquer vestígios 
do que foram aquellas victimas das violencias do coronel Antonio 
Paes! 

Sobre isto, Sr. Presidente, o illustre Deputado rio-grandense não 
disse uma palavra; como tambem não disse cousa alg11ma a proposito 
da fereza e da inclifferença com que os federalistas, no Rio Negro, 
assassinaram - e ahi é que cabe perfeitamente o vocabulo - ·covar-
demente - os trezentos e tantos brazileiros depois de entregues ao 
chefe das forcas Tev·olucionaria·s ! 

De·ste po~to, Sr. Presidente, não se occupou o nobre Deputado, 
quando, no Rio Negr·o, trezentos e tantos. brazileiros cahiram sob a 
faca do preto Adão, trezen'tos e poucos brazileiros cujas vidas podiam 
ser poupadas, pois que estavam presos• em um curral, ele onde sahiram 
como rezes para serem sacrificadas pela faca do preto Adão. 

Sobre isto, Sr . Presidente, que foi praticado fr iamente, não houve 
protesto, e menos ainda se procurou crear uma atmosphera sanguino-
lenta; e só agora é que se pre;tendeu ou se pretende lançar esse labéo 
rnbre a opposição de · Matto Grosso. . 

Felizmente, Sr . Presidente, está provado que o coronel Antomo 
Paes 11ão foi assassinado, mas que perecêra em luta. 

Ainda assim lastimo o seu desapparecimento, si bem que tal facto 
não possa de leve siquer empallidecer a victoria da opposição, o que 
succederia si se pudesse provar, si provado fica sse, que aquelle governa-
dor havia sido assassinado. 

Que não foi, Sr. Presidente, dizem os telegrammas. Tinha aquelle 
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goveTnador Ee retirado da Capital e achava-se a cinco leguas de dis-
t11ncia, onde se entl'Íncheirára com o intuito naturalmente de se de-
fender A e.scolta que o perseguia talvez fos se um pouco maior do que 
aquella que o acompanhava; porque não posso acreditar que o coronel 
Antonio P aes, como diz a mensagem presidencial, se fizesrn apenas 
acompanhaT de quatro ou cinco homens, como affirma o Sr . Rodri-
gues Alves. 

Com ·certeza, elle teria uma escolta maior, e tanto assim .que Te.SÍS-
tiu, ferindo o commandante da escolta que ia em seu eillcalço. 

Violencias, Sr. Presidente, praticou o coronel .Antonio P aes e a 
sua gente, quando mandaram uma escolta de 200 homens, sob as 
01'de<ns do corrientino J eronym.) Peres, a S . Manoel, para t rucidarem 
14 cidadãos que lá se achavam ·occultos em uma matta virgem, em 
q.ue ;o.unca entTara pé humano. Eram elles, o coronel Antonio Cesario, 
ex-governador d·o E stado e meu tio, e mais 13 companheiros. 

Achavam-se elles, como disse, refugiados nessa matta, distante 70 
leguas de Cuyabá, e como já não tivessem recursos, encarregaram a 
um peão de ir colher noticias. e de obter os Tecursos que lhes faltavam. 
Preso esse peão pela escolta de 20 0 homens a que me Teferi, mettido 
a ferros s.ob o supplicio de anjinhos na cabeça, confessou elle onde 
se achavam os refugiados e foi assim que, ás 6 horas da tarde, quasi 
noite, depois do jantar, foram este•s surprehendidos com uma descarga 
de mais de 100 tiros, cahinclo immecliatamente victimas tres dos com-
panheiros e procurando os outros fugir como puderam, perecendo mais 
tarde um que havia sido forido . 

Pois bem, Sr. Presidente, este facto brutal e barbara, commettido 
com a connivencia elo presidente do Estado, fo i recebido com a maior 
calma e inclifferença, sem .que se levantasse um só prpte·sto nas duas 
Casas elo Congresso. 

Tudo se passoru naque.Ua occasião no mais profundo silencio, de 
modo muito diver so do que se passa hoje, depois do procedimento 
altivo do povo de Matto Grosso . 

Digo do povo de Matto Grosso, Sr . P residente, porque. não seria o 
coronel P once, que o Senado conhece, que levantaria por si só, com 
tanto enthusiasmo, uma população inteoira para protestar contra as 
violencias e arbit rariedades praticadas pelo governo elo E stado . 

V. Ex . mesmo, Sr. Presidente, que collocou o coronel Antonio 
P aes no governo, não o teria abandonado, si não estivesse convencido 
do seu pessimo I rocedimento, praticando 0ontr a seus proprios amigos 
toda sorte de violencias, todas as aTbitrariedades possíveis e imagi-
naveis . 

:Foi isto exactamente que fez 0om que, diminuísse de dia para 
dia, ficando abandonado a cada instante, vendo-se reduzido, Sr. Pre-
sidente, Srs1. Senadores, ao mais completo isolamento . . 

Não tinha o Sr . Antonio P aes a seu lado, poss10 dizer em alto e 
bom som, nem meia duzia de matto-grossenses que o acompanhassem; 
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completamente abandonado pelos municipios., quasi isolado na capital, 
vivia da foTça que empregava e do apoio que lhe dava o Governo 
Federal. 

Foi depois disso, e. quando não havia mais -0utro recurso, que a 
opposição se levantou contra o presidente desP'otico. Não se podia 
mais conter a multidão deante do desejo de. rompeT contra o coronel 
Antonio P aes. ; todos os esforços foram pequenos, desappareciam 
deante do de•sejo da multidão matto-grossense . E a p1,ova, Sr. Presi-
dente, é que os nossos telegrammas de nada valeram; nossos esforços 
foram infructiferos e as nossas mpplicas eram de•spTezadas, porque 
mais de que nós fallavam os pequeninos, fallavam aquelles que eram 
as victimas da perseguição . 

E tanto isto é verdade que -os elei tores da capital ·do Estado de 
JYiatto Grosso, parn fugirem ás violencias do coronel Antonio Paes, 
assentavam praça, ás dezenas, no 8° batalhão de infantaria, sendo que, 
de uma fe ita 65 pessoas assentaTam prnça naquelle batalhão . EJ:a, 
portanto, naturnl que esse batalhão, composto de matto-grossenses per-
seguidos, violentados dentro de. suas casas, anebatados dos seios de 
suas familias para serem levados á usina de Itaicy, ou assentarem 
praça na policia <l-0 Esta-do, era natural, Sr. Presidente, que um 
movimento, uma manifestação dessa gente, explodisse contra o governo 
do coronel Antonioo Paes . 
. Pois é crivel que uma população estivesse tão desbriada que sof-
fresse, qual caTneir.o, todas as imposições, todas. as violencias do go-
verno do Estado de :fyfatto Grosso? 

Depois das eleições do Rosario, uma força, commandada por dous 
assassinos ·conhecidos - Vicente e SigaTino, foi áquella localidade 
para recrutaT, não •com intuito sómente de le.val-os para a policia do 
Ests.do, mas, Sr . Prpsidente, para conduzir aquelles homens não só 
para a usina de Itaicy, como para os seringaes do -coronel Antonio 
Paes. Nem as crianças escaparam á sanha do governador: na-da menos 
de 31 foram postas, pbrigatoriamente, pelo coTonel Antonio Paes na 
Escola de Aprendizes Marinheiros . E muitas mulheres foram condu-
zidas á usina de Itaicy, com. -0 fim de servirem aos trabalhadorns 
daquella propriedade. 

Conta-.se, Sr. Presiidente, que uma vez foTam arrebatadas na fre-
guezia de Guia e Brotas algumas mulheres, unfü das quaes, ao chegar 
a Ouyabá, foi attendida pelo coronel Antonio P ae.s no pedido que. lhe 
fizera de voltar á su a casa em Brotas; mas as outras foram conduzidas 
paTa a propriedaicle diél Itaicy, e a·o que. se conta - eu Tefiro aquillo 
que todo o mumdo sa~e no Estado de Matto Grosso, sou um simples 
porta-voz dos protestos dos matto-grossenses - uma destas mulherns 
foi levada para Itaicy e designada para casar ·oom um dos camaradas 
daquelle estabelecimeillto industrial. Ella Tepelliu a designação, insisti-
r am, e como resistisse, o capataz metteu-a em um quarto escuro, e, 
mais tarde, quem lhe abriu a porta foi o camarada indicado para seu 
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maúdo ou para seu amante• . Elle perguntoUJ si estava disposta a acom-
panhal-o . Ella resistiu ainda e, dizem Sr. Presidente eu não sei até 

d d . ' ' on e pó e ir a verda:de•, mas toda a gente de Matto-Grosso assim conta 
matara o indicado para .seu marido e em seguida, o capataz ordeno~ 
o enterramento e determinou que. ena ·o acompanhasse até a sepultura 
e lá, um dos assassinos que infestavam aquella localidade, deu-lhe uma 
machadada na cabeça e os dous corpos foram collocados na mesma 
sepultura . 

E' possível que haja exaggero dos historiadores, mas os abusos, as 
barbaridades, as selvage1rias que se praticavam no Estado de Matto 
Grosso eram tantas e. de tal ordem que eu não posso deixar de acredi -
tar, Tepetindo aqui no Senado o que tenho ouvido de matto-grossenses 
respeita veis . 

Eu poderia, Sr. Preside·nte, referir-me á série de assassinatos 
praticados no município de Ouyabá, dentro da propria cidade, ainda 
ha pouco tempo; poderia referir-me aos assassinatos. em Corumbá, ha 
cerca de dous mezes, e, o que é mais grave, os assassinos passeiam 
na rrna do Ouvid·or. 

Poderia referir-me ainda aos assassinatos em Sant' Anna de Pa-
ranahyba, onde, em 26 de janeiro, si não me falha a memoria, foram 
ass.assinaclos dentro do territorio de Matto Gro so, depois de haverem 
sido arrastados ·do territorio de Goyaz, o major Eurico Augusto Fleury 
e mais sete companheiros, que foram trucidados miseravelmente. 

E os assaESinos do major Augusto Fleury, ainda não satisfeitos 
com o seu desapparecimento, cortaram-lhe as orelha.s para enviar á 
sua familia afim desta certificar-se de que estava morto o seu chefe, 
que era um dos homens que pertenciam á parcialidade da opposição 
de Matto Grosso. 

Não quero, Sr. Presidente, continuar a repetir os factos já conhe-
eidos por todo o Brazil, sobretudo em Matto Grosso. 

Por hoje, Sr. Presidente, quero limitar-me a declarar solemne-
mente que a opposição no Congresso ao governo de Matto Grosso não 
aconselhou jámais a revolução; procurou, quanto pôde, evitar e con-
demnaria em absoluto o assassinato do coronel Antonio Paes, dado 
·que elle tivesse sido assassinado, como lastima o seu desapparecimento, 
comquanto esteja solidaria com os revoluciona rios matto-grosrnnses . 

E' esta a declaração que me cumpre fazer neste momento, asse-
gurando ao paiz que o coronel Antonio Paes não foi assassinado . Os 
telegrammas confirmam o que venho de dizer, e si elles não foram 
·entregues antes, foi porque, Sr. Presidente, o Governo precisava de 
tempo para crear uma atmosphera contraria aos interesses dos revolu-
cionarios ·ele Matto Grosso, fazendo vibrar o espiri1 o sentimentalista ela 
nossa população, crente ele .que aquelle governador havia sido misera-
velmente assassinado . 

Não é esta a verdade, Sr . Presidente, felizmente para nós outrus 
-e para honTa daquelles nossos compatriotl;l.S. 
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Estou bem certo que o Senado fará justiça ao chefe daquelle mo-
vimento revolucionario, não o reconhecend·o jámais um assassino 
VUJlgar. 

Quem, Sr. Presidente, honl'Ou uma destas cadeiras, conquistando 
o seu logar pelos seus serviços, pelo seu acrysolado patriotismo, pelos 
seus esforços) mas esforços proprios, sem que tiverne pae alcaide, nem 
protecçã·o para galgar tão elevada posição, seTia incapaz de praticar 
um acto condemnavel, como é um assassinato, sobretudo tratando-se 
do presidente do Estado. 

Nã·o, Sr. Presidente, a revolução de Matto Grosso foi feita em 
nome da liberdade, em nome da honra do Estado, e visava garantir 
a vida dos proprietarios, adveTSarios do governo. Nas dobras de sua 
bandeira não se occultava a ambição do poder, porque este, o poder, 
o Senado s:xbe, a Nação inteira não ignora, viria ás nossas mãos inde-
pendente do movimento revolucionario a .que os nornos amigos foram 
arrastados pelo governo do Estado, amparado pelo Governo Federal, 
porque, Sr . Presidente, quem venceu nas eleições municipaes, fazendo 
as camaras de quasi tod·os os municipios; quem venceu nas eleições 
estaduaes, fazendo a maioria da Assembléa; quem venceu nas eleições 
federaes, fazendo a representação do Estado) quer na Oamara, quer no 
Senado, tendo contra 

1 
si o g.overno do Estwdo e o Governo Federal, 

não poderia absolutamente receiar que não seria vencedor no pleito 
de 1 de março, quando já o fü . Dr. Rodrigues Ahr.'88 não estará mais 
á frente d.o Governo . 

E' claro, pois, que a revolução foi o resultado das violenciaE1 pra-
ticadas pelo governo {f.o E stado, violencias praticadas propositalmente 
para que, o coronel Antonio Paes pu desse pôr á prova o amparo do Go-
verno Federal e, á SLJ.a sombra, puderne suffocar •O.S adversarios po-
liticos . 

Feita esta declarnção, Sr. Presidente, termino por hoje, rnpetindo 
o pensamento da repr13sentaçã·o .de Matto Grosso: não .quizemos a re-
voluçãô; jámais deixa1µos de condemnar o asrnssinato politico. (Muito. 
bem; miiito bem,.) 

tSE SSÃO D E 12 DE JULHO 

F oi prernnte á Oommissão de Constituição e Diploma·cia a Mensa-
gem ·d.o Sr . Presiden4l da Republica, expondo os factos gravissimos 

que se deram no Estado de Matto Grosso e pe-
Parecer dindo que o Poder Legislativo providencie a res-

pe;[to como lhe parecer jUJsto, opportuno e conve-
niente aos interesses de nossa patria. 

Declara o Sr . Presidente que, na ausencia do Oongre.sso, .p ar a 
salvar aquelle Estado qa anarchia em que se acha e o regimen republi-
cano de um exemplo pernicioso e fatal, não hesitaria em decretar o 
estado de sitio o nomear um interventOT, medidas constitucionaes de 
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caracter extraorclinario, que ·caberiam então nas .suas attribuiçõe& e 
necessarias para restitui1· .a paz áquella -circumscripção ela Republica 
e as.segUTar a liberdade na eleição ele seu governo. 

Suggere, ou melhor insinúa assim ·o Poder Executivo Federal as 
medidas que deseja e julga adequadas ao caso, alleganclo como funda-
mento: 

.que ha uma série de respons'abihclacles a apurar e de clelictos a 
punir; 

que é de rnceiar que ·o fermento de oclios e reivinclictas provoque 
rnacções violentas em prejuizo elo Estado e, peor ainda, em clamno da 
Republica; 

que começa a receber queixas de perseguições e pedidos de garan-
tias por parte dos que ha pouco serviam sob as ordens do governo legal 
do coronel Antonio Paes ; 

que finalmente o ·cidadão que communicou haver assumido o go-
verno do E stado tem intimas relações com os elementos revolucionarias 
triumphantes e a sua responsabilidade comprometticla talvez nos acon-
tecimentos . 

Passa, pois, a commissão a examinar si a actual situação elo Estado 
de Matto Grosso comporta a declaração elo estado de sitio e si o caso 
concreto justifica a interveiD.ção nos termos do art . 6° ela Constituição 
Federal. 

Para a declaração de estado de sitio em qualquer ponto do ter-
rito.rio nacional se faz mistér, segundo os arts. 34, n . 21, e 80 da 
Constituição, aggressão estrangeira ou commoção intestina de natureza 
a comprometter a segurança ela Republica. 

Fóra destes dous casos não s0 legitima tão gra'Ve medida. A res-
ponsabilidade dos cltlinquentes apura-se perante o Poder Judiciaria 
e pelas fórmas usuaes do processo. Nelle encontram igualmente corre·-
ctivo as violencias e abusos elas autoridades constituiclas. 

Ora, cleprehende-'Se elos termos ela mensagem e sabe-se por tele-
grammas publicados na imprensa e por outros enviados ao Senado 
que cessou o movimento armado. Vencedores e vencidos clepuzeram 
as armas. O Congresso Estadual, extraO'rclinariamente convocado, 
funccionn regularmente. 

A administração elo Estado acha-se entregue áquelle a quem cabe 
a substituição, na conforpü,clade ela Constituição matto-grossense. 

Por consequencia, não tem mais -cabimento hoje o estado ele sitio. 
Do mesmo modo o caso •sub.metüdo ao estudo ela Commissão não 

se. acha incluiclo em qualquer ·dos quatro numeras elo art. 6° da Con-
stituição, em que excepcionalmente é permitticla a intervenção do 
Governo F ederal em negocios peculiares -aos E stados. 

Não se trata ele rnpellir invasão estrangeira ou ele um E stado em 
outro. Não se trata ele manter a fórma republicana federativa, uma 
vez que a successão ·do goveTno se fez pel a pessoa competente e legal-
mente eleita para esse fim . Não se trnta ele resta:beleceT a 01,clem e a 
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tranquillida·de á requisição do govemo do Estado; não se trata tão 
pouco, ao menos por emquanto, da execução de leis e sentenças 
federaes. 

O pertflncer alg11em a uma parcialidade política não o incorn-
patibilisa para o exercício do cargo para o qual foi devi1darnente 
eleito e de que não póde ser pl'ivado por simples •su spei ta de ter a 
sua. xesponsabilidade compromettida nos acontecimentos revolucio-
nar10s. 

Cumpre notar que a mensagem accentúa a duvida ·do Sr. Presi. 
dente ela Republica a esse respeito '- pois diz "talvez". 

A verificação dessa responsabilidade e applicação da pena cor-
respondente é materia da attTibuição da justiça federal, ex-vii da 
2ª parte do art. 83 do Dec. legislativo n. 221, de 20 de novembro 
de 1894, porque as perturbações da ordem publica provocaram a in-
tervencão da forca armada federal de terra e mar no sentido de auxi-
liar o ,presidente' coronel Antonio Paes na defesa do Estado e de sua 
autoridade, conforme participou ao Congresso Nacional o Sr. Presi-
dente da Republica em mensagem datada de 16 ·do mez passado. 

A questão de Matto Grosso tem, portanto, solução na Constitui-
ção e leis vigentes. pelo que é a Commissão de parecer que a men-
sagem do Poder E 1ecutivo seja archivada. 

Safa das Commissões, 11 de julho de 1906. - Sá Peix;oto, Rela-
tor. - Pedro Velhp. - A imprimir. 

O Sr. A. Azeredo C') - Sr. Presidente, o Senado a•caba de 
ouvir a leitura do parecer sobre a Mensagem do Sr. Presidente da 
Republica, a respeito dos acontecimentos de Matto Grosso. A questão 
é, por sua natureza, de immecliato debate ; portanto, pa·rece-me Tazoa-
vel requerer ao Se~iado urgencia para que seja o parecer discutido 
immediatamente. 

O SR. Go•NQALVES FERREIRA - Tufas ninguem ouviu a leitura. 
O SR. A. AzE~EDO - . .. dispensada a impressão. 
O SR. GONÇALVES FERREIRA - A leitura foi feita na Mesa ·e eu 

não pude ouvil-a. , 
O SR. A. AzEREDo - V . Ex. allega não ter ouvido a leitura; mas 

a Mensagem é conºhecida e o honrado senador póde tambem tomar 
conhecimento do parecer, bastando para isso aue o mande buscar á 
Mesa. Não ha, pois, inconveniente al11:um no meu reauerimento para 
que o parecer possa entrar immediatamente em discussão. 

O Sr. Franci.sco Glycerio (*) - Sr. Presidente, eu conheço os 
fundamentos juridicos e políticos elo parecer, mas desde que se nega 
o "estado de sitio" a urgencia desapparece. 

( •) Es1e discurso não foi revisto pelo ora·dor. 1··-i 
1 
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O honrado senador rior Matto Grosso concordará commigo, eú ô 

espero, em que se publique o parecer no jornal <la Oasa e se o discuta 
amanhã? 

O honrado senador por Pernambuco acaba de dizer que não ouviu 
a sua leitura. 

O Sn. GONÇALVES FERREmA - Sinceramente, não ouvi. 
O S1i. FRANCISCO GLYCERIO - O parecer é effectivamente de 

certa gravidade. Dada a concessão do sitio, ipso facto se reconheceria 
a urgencia da situação; mas, desde que o sitio é negado, parece que 
não ha urgencia. 

O SR. A. Az~REDO - A obseTVação de V. Ex. não tem razão 
de ser, porque o Senado vai se prnnunciar agora e pócle perfeitamente 
ser contrario ao parecer ela Commissão e desejar a concesoão d'o 
sitio; logo a discussão toma-se urgente. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO -- Mas o parecer que se leu nega ou 
não o sitio? 

O Sr. .. A. AzEREDO - Nega. 
O Sn. FRANCISCO GLYCERIO - E' porque entende que alli não ha 

commoção intestina. 
O SR. A. AzEREDO - De accor·do. 
O SR. FRANCISCO GLYCEmo - Então não ha urgencia. 
O SR. A. AzEREDO - Mas é o parecer que assim opina e não o 

Serrado. 
O flR. FRANCISCO GLYCERIO - Mas o Senado para opinar precisa 

ler o parncer. 
O SR. A. AzEREDO - Mas o parecer já foi lido na Mesa. 
O SR. GONÇALVES FERREffiA - Isso não se fez quando se tratou 

da verificação de poderes; só depois de publicado o parecer se requeria 
nrgencia . 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - .Penso ser conveniente que o ho{i.-
raclo senador por Matto Grosso entre Qommigo no accordo de retirar 
o seu requerimento, porque assim nós leremos amanhã o parecer, me-
ditaremos sobre elle e yiremos <liscutil-o e votal-o. Não ha nisso incon-
veniente; será apenas . uma demora ·de 24 horas e não discutiremos 
e votaremos de afogadilho a:ssumpto de tamanha gravidade. 

O SR. A. AzEREDO - O assumpto é certamente ela maxima gra-
vidade, mas todo o Senado o coi,hece perfeitamente. 

O Sn. FRANCISCO GLYCERIO - Esse é o meu modo de pensar. 
Oor1heç0 o fundo jurídico e politjco elo parecer, mas o Senado é uma 
corporação essencialmente conservadora e ponderadora e nada pel'de 
em adiar essa discussão. ' 

Attenda o Senado que, assim procedendo, discutirá com a coope-
1·ação da opinião, que nada conhece do que se passa. 

Nós estamos em um regimen essencialmente ele publicidade. 
O SR. A. AzEREDO ....., Mas a opinião não vem votar. · 
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O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Mas collaborará, meu illustre col-

lega. O voto pouco vale . . . 
O SR. A. ÂZEREDO - Já collaborou. 
O SR. FRANCISCO GLYCERIO - A collaboração é o meio legal 

de se apmar a. opinião de momento. 
A opinião publica tem grande valor e nós não devemos desejar o 

nosso trinmpho material do voto, mas que, antes, a nossa votação e 
e-0llaboração se casem á opinião publica. 

O SR. A. ÂZEREDO - De aceordo e essa já se manifestou. 
O SR. ·FRANCISCO GLYCERIO - A opinião está ausente e assim 

o Serrado delibernrá sósinho. 
A opinião não conhece o pnrecer. 
Eu não me -0pponho; assim pondero) porque indiv~dualmente co-

nheço o fundo do parecer e estou de pleno accordo com elle, mas 
acho que não ha inconveniencia em se adiar para amanhã a discussão, 
na fórma do Regimento. 

Todavia não sou um oppo·sitor. (Mu.ito bem; muito be1n.) 
O Sr. A . A~eredo (•p.e;la ordem) - Sr. Presidente, nunca fui 

um embaraço a accordos e ninguem sabe melhor disso do que o honrado 
senwclor por S. Paulo. 

O SR. FRANcrscp GLYCERf.O - Apoiado. 
O SR. A. ÂZEREjDO - Portimt-0, Sr. Presidente, acceito a modi-

ficação do meu requerimento. Em lagar de ser a discussão imme-
diata, que V . Ex., Sr. Presidente, a designe para a ordem do dia de 
amanhã, porque assim estando impresso o parecer no jornal d:a Casa1 
será satisfeito o desejo do honrado senador pelo Estado de S. Paulo. 

O SR. FRANCisc9 GLYCERIO - Muito bem. 
Posto a votos, & approvado o requerimento do Sr. A. Azeredo. 

O Sr. R.uy Bar·bosa (*) - Sr. Presidente, aquelles, como o 
Sr. Senador por Pei;nambuco, cuja benevolencia me l:tonra ao ponto 
de frequentar a árida e r asteira litteratura dos meus discursos, bem 

~abem que não teem o direito de me pôr em 
Dfl.scussão contradicção commigo mesmo, si eu hoje re-

cusar, como recusarei, o meu voto ao estado de 
sitio, reclamado pelq chefe da Nação. 

O Sn. RosA E SILVA - Não tive esta intenção, citei palavras 
de V. Ex., cujos conceitos adopto. 

O SR. RuY BAR13osA - Bem sabem que, por decla·rações minhas, 
das mais solemnes na tribuna desta Casa, ensinado pela dura expe-
riencia política do 11so feito deEsa medida excepcional, pelo nobre 
Presidente da Republica aqui, havia protestado nunca mais conce-
del-a sinão nos casos de salvação extrema do meu paiz, quando, sem 

.<•) Esrte d·is<:urso não :foi revisto pelo oNtidor. 
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esse recurso, fosse inevitavel a perdicão do E stado ou a ruma da 
Nação. 

Dispensado estava eu, Sr. Presidente, de tomar a palavra neste 
dehate, confiando na memoria dos illustres membros deSlta Oasa; 
e se alguma vez me passou pela mente participar nesta discussão, 
estimulado pelos equívocos em toTno dos quaes eu havia de girar, 
bem depressa me passaram esses intentos, forçado pelas circumstan-
cias, porque, Sr. Presidente, é em más condições de saude que hoje 
occupo a tribuna e só o faço constrangido por necessidades deante 
das quaes na vida do homem publico a sua saude é nada. Nesses 
momentos o impulso elo coração substitue e multiplica as forças 
physicas, igualando os mais fracos aos mais fortes, emprestando-
lhes a energia que a natureza parece querer subtrahir-lhes, incio 
buscar no seio ela alma essa ÍOTÇa extraordinaria que a convicção 
e o sentimento do dever nos inspiram em momentos sagrados. 

Na: minha attitude política, em relação ao estado de sitio, o 
que dominou sempre foi a i-epugnancia por esta medida, cuja des-
necessidade, cujos perigos sustentei, cuja suppressão advoguei como 
aspiração da boa polí tica liberal no regímen popular. 

Nem essa tei1dencia predomin:ante dos meus se.ntimentos neste 
assumpto quebrou ou cedeu l?_orque circumstancias posteTiorns for-
çassem -0 meu dever de homem publico (não quero dizer de homem 
de Est:ado) a transigir com as minhas theorias ele publicista, em 
obediencia ás necessidades patrioticas, deante das quaes não era pos-
sível recuar. ! 

E' certo, e a Ca-sa o sabe, que por duas vezes aqui fui ao encon-
tro do Poder Executivo concedendo o estado de sitio por elle recla-
mado. Em que circumstancias? Acaso haveria algum confronto pos-
sível entre essas circumstancias e as actuaes? Ainda mesmo quando 
este confronto fosse sensatamente possive!L, ais minhas declalmções 
e os roeus protestos ulteriorns me davam o direito, me impunham 
até o dcveT de recusal-o neste momento para não ter de passar de 
novo pelo amargo arrependimento que tive ele curt.ir, quando, por 
duas vezes, tendo concedido esta medida, por duas vezes me amar-
gou o havel-a outoTgado; da primeira, t ive de comparecer perante 
os tribunaes, reclamando habeas-c01-pus em favor daqu~lles contra 
quem o Poder Executivo, personificado no homem justo a quem se 
referiu o nobre Senador por P ernambuco, abusára da a1·ma conce-
dida ao Governo pelo Congresso ; e da segunda vez, vindo solicitar 
a amnistia como sedativo necessario, como meio de cura imprescin-
dível para acudir a males maiores que os erros -dos Governos no 
uso dos estados de sitio estavam creando e desenvolvendo. 

Acaso será sensatamente equiparavel alguma elas hypotheses de 
estado de sitio concedido por esta Casa ao chefe do Poder Executivo 
com a situação que l?-oje se desenrola em Matto Grosso.?! Tem-se 
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f allado a esse proposito dos estados de sitio concedidos ao marechal 
Floriano Peixoto, ao Sr. Dr. Prudente de Moraes e ao proprio 
Sr. Dr. Rodrigues Alves. Em todos esses casos, porém, Sr. PresÍ-
<lentc, embora a medida me repugna&se sempre, estava eUa dentro 
dos termos da fórma constitucional a que os fundadores deste regí-
men subordinaram o uso dessa perigosa medida, porque é preóso 
não ver no estado de sitio o rcmedio innocente do qual resulte 
~m megcla de males a cura de todos os soffrimentos, de todas as 
desordens a que se applica. Ao contraTÍo, existem no seu seio peri-
gos tamanhos, sementes de desordem tão graves que representantes 
da nação o não podem conceder senão quando a sua consciencia lhes 
assegurar -a necessidade absoluta desse recurso. Bem conhecemos 
nós as 1e11dencius do poder n-;)ste paiz, em que ninguem se póde 
considerar assegurado nos seus direitos, sómente porque uma pala-
vrn do Congresso decretou que a desordem das ruas fosse ·substituida 
pela desordem do poder. 

No caso do marechal Floriano Peixoto, de que se tratava? De 
uma revolução formidavel, com profundos esteios n.as forças vivas 
do paiz, derramada amplamente pelo seu territorio, quasi todo. No 
<1aso do Sr. Prudente de Morae$, de que se tratava? Não era só 
da tentativa de homtcidio; nã~ porque isso não bastaria para auto-
rizar a medida que lhe concedemos. Presidentes teem sido assassi-
nados em outras Republicas, nos E sta·dos Uni-dos e na França, sem 
a nece~sidade de se recorrer ao estado de sitio para restabelecer a 
ordem. Não era sómente a tentativa de homicídio contra o Chefe 
da Nação, eram as influencias políticas a que .se suppunha, a que 
se dizia, a que se ffffirmava terem obedecido aquelles factos dolo-
rosos. 

Na hypothese do Sr. Rodrigues Alves, acaso, lhe concedi eu, 
lhe concedestes vós, o estado de sitio, unicamente em obedien~ia á 
fórma, agora por aJ+i usada, de apurar responsabilidades? Embora, 
já então nos documentos officines, de caracter administrativo, essa 
fórma começasrn a entrar em circulação, a verdade é outra. 

Concedemos ao Chefe da Nação o estado de sitio pela suppo-
sição em que se estava de que o movimento revoltoso abafado em 
14 de novembro tinha raízes de maior profundidade nos fundamen-
tos onde assenta a ordem nacional. Affirrnava-se que a·quelle facto 
havia útlo apenas o centro de um movimento coro grandes ramifica-
ções, abafadas na sua primeiTa manifestação, mas ainda em risco 
de se poderem manifestar debaixo de aspectos tão graves ou mais 
do que a primeira. 

Ahi está por que nesses tres caso-s a concessão do estado de sitio 
se podia considerar legitima, dentro da fórma constitucional. 

A Constituição a este TeSpeito é terminante. Diz o seu art. 80: 
"Pocler-se-ha declarar em estado de sitio . qualqueT parte do ter· 
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. ritorio da União, suspendendo-se ahi as garantias ·constituo:1onaes, 
quando a segurança da Republica o exigir, em caso de aggressão 
estrangeira, ou commoção intestina." 

Não basta uma aggressão estrangeira qualquer, qualquer com-
moção intestina para autorizar o estado de sitio; é preciso que a 
segurança da Republica o exija. 

Si as palavras em documentos políticos desta altura se não 
puderem entender 'Pela sua superficie, a oogurança da R.e'publfoa 
quer dizer a vida, a existencia nacional, o centro da sua existencia 
e dos seus movimentos. 

Nll.o basta uma desordem qualquer nos Estados ou aqui; uma 
revoluçã<J mesmo que possa ser abafa.da por outrqs meios, para nos 
autorizar o uso ele uma medida tão perigosa. E' preciso que a segu-
rança da Republica o exija. 

Haverá alguem que possa descobrir os caracteTisticos propostos 
por esta fórma no facto d~ Matto Grosso, embora as circumstancias 
luctuosas do acontecimento que os remataram 1 

Os simile, usados a este respeito, entretanto, não se toem limi-
tado aos que acübo de .examinar. Fallou-se no caso da Bahia, que 
por muitas vezes tem surgido á tona da discussão. 

No caso da Bahia, porém, nenhum de nós pensou em estado 
de sitio, nem o honrado Sr. Pr<::sidente da Republica se lembrou de 
o reclamar. Seria ·caso men~os grave, admittidas as facilidades com 
que agorn se advoga o emprego dessa medida, como si ella conti-
vesse em si unicamente benefícios sem mescla 1 

Seria aquelle facto menos grave do que o actual? Ao contr11rio, 
a serem verdadeiras as asserções, as suspeitas correntes lá e cá, em 
voga por toda a parte de que o attentado a que miraculosamente 
escapou a vida do governador da Bahia obedecia a motivos poli-
ticos. 

A serem verdadeiros esses assertos, fundadas essas suspeitas, o 
facto envolvia uma gravida,de incomparnvelmente superior ao actual. 

Aqui temos deante de nós uma revolução, isto é, urna luta franca 
em campo aberto ·e apoiados), de homens nos quaes se revelam a 
abnegação, o valor, o sacrifício , o desprezo da vida, qualidades no-
bres no meio de outras· infeTioTes, mas qual~da<les que nobilitam a 
acção humana, elevando-a acima do nível rasteiro dos crimes vul-
gares. 

O SR. A. Â.ZEREDO - Apoiado; das cobal'dias. 
O SR. RuY BARBOSA - Na Bahia era um homicídio aleivoso, 

baixo e hediondo nos seus caracteres mais impuros e mais despTezi-
veis, acompanhando dia a dia, .durante toda a semana o chefe da 
administração do Estado, recuando muitas Yezes da sua presença, 
furtando-se de novo. asylan<lo-se no seu esconderijo, para. mais 
tarde reapparecer, até o ultimo dia em q~e, depois de longa madrn-
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gada passa-da pelo assassino no convéz do navio ao lado da sua vi-
ctima adormecida, quando por muitas vezes lhe fa.lta1•a o animo 
paTa descarregar o golpe, o crime se veiu a realizar com todas as 
circumstancias da mais indigna cobardia. 

Não figuro, não romanceio , descrevo em poucas p)alav-ras as 
circumst:mcias desse facto abominavel, que, entretanto, não imp1'es-
sionou a nossa atmosphera governativa. 

O SR. -RosA E SILVA - Foram geraes as manifestações contra-
1'ias ao attentado. Eu estava em Pernambuco e telegraphei imme-
diatamente ao Dr. José Marcellino. 

O 'SR. BARATA RIBEIRO - Tomou mephitica a atmosphera do 
Estado. ·l 

O SR. RuY BARBOSA - Felizmente, parn honra da nossa civi-
lização. As impressões na superfície do mundo político foram, po-
rém, nullas. O rnsultado, em _1·elação ao governador da Bahia, foi 
p1'incipiar daquella data uma situação mais tensa, mais aggravante, 
mai.s hostil, cada dia mais inimiga delle, ao ponto de haver cfUem 
dissesse que o Governo da Republica havia brigado com o governa-
dor da Bahia porque não morrei-a. (Riiso.) 

O SR. RosA E E\rLVA - V , Ex. não deve fazer semelhante injus-
tiça ao Presidente qa Re1mblica. I sso é uma cousa que V. Ex. não 
deve repetir. 

O SR. RuY B~BOS.A. - Não repito cousa alguma que não 
possa ser Tepetida . 

. O SR. Ro.sA E SrLVA - Pensar que o Presidente da Republica 
bTigou com o governadOT da· Buhia porque elle não morreu, é cousa 
que não está na altura de V. Ex. repetir. -

O SR. RuY Rumos.A -_ E por que me ha de estai.· V. Ex. attri-
buindo uma affiTmação que não fiz? 

O SR. RosA E Srr.vA - Justamente, sou o primeiro a declarar 
qne V. Ex. não póqe affirmar tal cousa. · 

O SR. RuY ·B~BOSA - Mas attenda V. Ex. aos factos pelos 
quaes sou obriga-do a perpassar rapidamente. 

Vict.ima de uma tentativa ele homicídio, a que a sua vida esca-
pou miraculosamente, o governador da Bahia, um homem são, um 
homem puro, um li.ornem a quem a propria opposição no Estado 
até aquclle momento rendia justiça, estava no caso ele inspirar ao 
responsavel pela ordem no paiz sympathia maior do que dantes. -

Mallograda, porém, esta tentativa, ao envez de ·se a.ccentuar 
esta bemwolencia nlJ,tmal da parte daquelles que amam a justiça 
e o bem para com aquelles que são victimas d a injustiça e do mal, 
o Sr. governador da Bahia só encontrou no governo da Nação p·ro-
vas constantes da sua malevoJencia e da sua hostilidade. Si alguma 
intervenção houve foi para perturbar no Estado a applicação dessa 
lei tão cara, tão mimosa ao coração de V. Ex., porque, montada a 
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machina dos parasitas ema.dos para falseár a eleição, estabeleceu-se 
que as authenti cas eleitoraes, contra disposição expressa da lei, em 
vez de ser entTegues á junta, o fossem ao supplente do substituto do 
juiz seccional. 

Para isto, sim, houve intervenção especial, directa , quasi pes-
soal do Sr. Presidente da Republica. 

UMA vo.:r, - E' inconteistavel. 
O SR. RuY BARBOSA - E essa malevolencia, Sr. Presidente, e 

essa hostilidade manifestaram-se a ponto de não haver o Sr. Presi-
dente tido para com o goveniador da B ahia siquer a cortezia de 
accusar o recebimento dos telegrammas em que este communicava 
os flagellos que se accentuavam no interior do Estado com a cheia 
do S. Francisco para solicitar o auxilio constitucional da União á 
região fl agellada. 

VozEs - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - Digo, Sr. Presidente, que od1os taesi 

não merecia, depois do attentado, depois do golpe vibTado conti-a 
a sua pessoa, o governador de minha terra. 

O facto de Matto Grosso peTtence a uma éra de agitações em 
grande parte já transposta, felizmente, por nós, mas ainda sensivel 
na fronteira poT factos mais r aros, menos violentos, mas sempre 
c~racteri~ticos da região agitada, a cujas ultimas raias nos appro-
x1mamos. 

Foi o honrado Senador por P ernambuco quem hoje trouxe para 
aqui a rncordação viva destes factos, sacudindo com as minhas pa-
lavras, pronunciadas em um comicio popular, si não me engano, 
algumas gottas daquellas rnjada.s de sangue que tisnaram a Repu-
blica Brazileira., nos seus primei ros 15 annos. 

Mas, não esqueça o honrad·o Senador as circumstancias em que 
as minhas palavras foram proferidas; não esqueça que si ha nellas 
o horror aos crimes das multidões, ha nellas, sobTetudo, um protesto 
contra as violencias do podei>. ( .Jhiito bem.) 

O SR. Rosa E SrLVA - Y. E x. mesmo asi rnlembTou aqui, por oc-
casião da tentativ.a de assassinato do Sr. Prudente de :Moraes. 

O SR. RuY BARBOSA - Quererei, _porventura, amorte.cel-as ou 
fazel-as es·quecer, ou estou ·apena.s as recol'dando a S. Ex., p ara a 
verdade historica da étuação, parn a realidade das circumstancias em 
que as minhas palavras fornm proferidas ? 

Quando as proferi, Sr. Presidente, haviam cessado os crimes de 'l 
ele março de 1897, em que a providencia, na sua infinita misericordia, 
se 1dignaTa ·ele ~alvar a minha viela, em ·circumstancias realmente mil a-
grosas, permittindo que ainda conservasse o .p.lcnto e a voz para pro-
testaT contTa a degeneração de um regimen que nós haviamos planta-
do na espernnça da maior pureza e que as -explorações politicas rebai-
xavam ao mais 1·aso nivel. Eu sahira da Capital depois dos crimes de 
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7 de março de 1897 para fallar na Bahia aos meus concidadãos, por-
que aqui não me seria dada aquella liberdade, porque só lá eu poderia 
encontrar a liberdade de fazel-o . _ 

Pouco antes o prantea;do Sr. Manoel Victorino, tendo então por 
seu ministro o honrado estadista que prnside hoje esta Casa, .. fizera a 
distincção de ~·e lembrar do meu humilde nome para representar na Eu-
ropa os interesses brazileiros, defendendo os nossos direitos, não só na 
questão da Guyana Franceza, como nas ontns qnestões áquelle tempo 
pendentes . 

Parecia que este facto devia ao menos. me recommendar, sinão 
á benevolencia, pelo menos á estima daquelle enja palavra exprimia 
naquelle tempo, em sua mais alta oTthodoxia, o sentimento TepublicanQ 
nesta Capital. 

Mas quando, s-ob 'º pretexto ·de Canudos, aqui se desatou o movi-
mento ensanguentado de 7 de março, o meu 11ome foi um dos que 
figuraram na cabeça ·da lista, entre .os ·que estavam fadados ao assassí-
nio, unicamente porque est0e nome era o de um homem que neste 
regímen se t inha batido até então indefcssamente pela lei e ;pelo di-
reito de seus concidadãos. 

Fôra a minha resistencia ao Poder que :me collocara na situação 
de ser odiado pela mashoii.·ca e tanto basta para demonstrar á evidencia 
a relação intima ,que dev\') unir e quasi sempre une os crimes da multi-
dão aos crirne·s do governo . 

O SR. BARATA RrnE+Ro - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - De ordinario não são aquelles sinão a pro -

genie natmal .dos outros (app'iailds), porque os povos habituados pelos 
que os administram ao i·egimen da lei, ao exemplo da moralidade., á 
pratica da justiça, difficillllJente se e1ilameRm em crimes vis contra a 
liberda de "' a pessoa; são quasi sempre os governos• que dão ás .multi-
dões o exemplo dos abusos para que o contagio do mal naturalmente 
as pTepara. (Apoiados). 

A influencia dessa situação, Sr. Presidente, intoxica os animos e 
conduz os c·spiritos mais claros ás apreciações mais falsas, os melhores 
corações .. ás resoluções mais depn1vadas. Só desse modo se póde expli-
Cal' o ·que se passou du1rante a -ominosa época de 1807. 

Tivemos então um exemplo solenne do que são as intenrenções. 
Então os factos nos mostraram que si ha "11inho~· monstruof:os e vi-
peri11os" - para me seTVir da phrase de um illustre membro d.a outra 
Ca sa - dentro dos quaes se podem occultar os maiorc·s perigos contra 
a liberdade e ·contra a ,rsegurança do direito, são estas intervenções, 
quando mal concedidas, quando mal dirigidas e .quando mal Nnpre-
gadas. 

V. Ex. sabe, Sr. Presidente, como se creou, na BaJ1i a, o movi-
mento que levou o Gov-:n'no á intervenção ele Ca1rnd s. Fant;:isiara.m 
uma revolução destinada a operar a restauração impeTial e as mais 
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autorizadas vozes da imprensa, aqui no Rio de Janeiro, seguiram esta 
corrente cega que ·determinou o movimento de cujo seio emanaram 
infinitos e inenarraveis crimes, naquella época odiosa. 

Uma das fo lhas desta cidade dizia: 
"O que de um golpe ,abalava o prestigio da autoridade constituída 

e abatia a representação do brio da nossa Patria, no seu renome, na sua 
Lrarlição. e na .sua força, era um movimento armado quo, á sombra do 
fanatismo religiorn, marchava accelerado contra as proprias institui-
ções, não &endo licito a ninguem illudir-se mais sobre o pleito .em que 
audazmente, entravam, os saudosos do Iroperio, francamente em 
armas." 

Concluía: 
" N ão ha quem a esta hora .não cornprehenda que o monarchismo 

revolucionario ·quer destruir com a Republica a unidade do Brazil." 
Outro : 
"A tragedia de 3 de março, em que, juJ;!:tamente com MoreiTa 

Cernr, perderam a vida o illust re Coronel Tamarindo e tantos -orutros 
officiaes briosíssimos d.o nosso exercito, foi a confirmação de quanto 
o partido rnonarchista á sombra da .tolerancia do Poder publioo e 
graças até aos seus involuntarios alento E, tem crescido em .audacia e 
força. 

Trata-se da rnstauraçáo; conspira-se; forma-.se o exercito im-
perialista. O mal é granCLe ; que o remedia corra parelhas com o mal. 
A monarP-hia arma-se~ Que o Presidente chame ás armas os repu-
ulicanos." 

Aqui então, á voz da imprensa, inflarnmada nesta paixão desvai-
radi ssima ~e reuniu o povo do Rio de J aneüo em comício para tomar 
resoluções: (lê) 

"O povo do Rio de Janeiro, reunido em 1f·i<eeting e sciente do do-
loroso revés das armas legaes nos sertões da Bahia, tornadas pela cau-
dilhagem rnonarchica e,, congregado em .torno do Governo, aÍJplaudiudo 
tod·os os actns de energia cívica que pTaticar pela desaffronta do exer-
cito e da Patria, agruarda, ancioso, a suffocação da revolta". 

O pro,prio chefe do Poder Executivo na sua 111:ensagem disse: 
"Sabemos que por detrás dos fanaticos de Canudos trabalha a 

política. Mas nós estamos preparados, tendo todos os meios para ven-
cer, ·seja como ÍOl' e contra quem for". 

Pois bem, f3r. Presidente, graças á influencia dessa allucinação 
operou-se a intervenção do Governo da R3publica no territorio da 
Bahia. 

, O Senado vae ouvir, e•scripto pela penna de urna testemunha in-
suspeita, um livro de alto valor e verá a situa~..ão a que ficou reduzi-
da a minha terra : 

"As tropas convergiam na Bahia. Chegavam áquella capital em 
batalhões destacados e seguiam irnmediatamente para Queimados. Esta 
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medida além de corresponder á urgencia de uma organização prompta 
naquella villa - feita base de operações provisoria - impunha-se por 
outro motivo igualmente sério. · 

E' que, generalização de um conceito falso, havia no animo dos 
novos expedicionarins uma mspeita extravagante a respeito das cren-
ças monarchicas na Bahia. Alli saltavam com a altaneira provocante de 
triumphadores em praça conquistada. Aquillo, prestabelecera-se, era 
um Canudos em grande. A velha capital com o seu aspecto avelhanta-
do, alteada sobre a montanha, em que embateram por tanto tempo as 
chusmas dos "varredores do mar", batavos e normandos; conservando, 
a despeito do tempo, as linhas tradicionaes da antiga metropole do 
Oceano ; erecta ,para a defesa, com os seus vie1hos fortes disjungidos, 
esparsoE1 pelas eminencias, acropoles desmanteladas, canhoneiras aber-
tas para 'O mar; com as suas ladeiras a prumo envergando pela monta-
nha, segundo o mesmo traçado das trincheiras de taipa de Thomé de 
Souza, e com as sua:s ruas estreitas e embaralhadas pelas quaes passa-
ria hoje Fernão Dardim ou Gabriel Soares sem notar al terações sensi-
veis - apparecia-lhes ·como uma ampliação da tapéra sertaneja. Não 
os commovia; irritava-os. Eram cossacos em ruas de Varsovia. Nos 
logares publicos a população sorprehendida ouvia-lhes commentarioH 
acerbos, enunciados em 1um' fanfarrear continuo sublinhado pelo agudo 
retinir das esporas e daE1 espadas. E a animadver~o gratuita, dia a 
dia avolumando-1>e, tracl,uzia-s~ por fim em desacatos e desmandos. 

Citemos um ()aso unico: .Os officiae1;. de um batalhão, o 30°, leva-
ram a dedicação pela l~epublica a um assomo iconoclasta. Em pleno 
dia tentaram despedaçlj.r, a manetadas, um escudo em que se viam 
as armas imperiaes, ei•guido no portão da Alfandega velha. A sol-
dadesca, por seu la:do, assim edificada, exercitava-se em correrias e 
conflictos. 

A paixão patrioticl.J. TOçava, derrancada, ,pela insania. A imprensa 
e a mocidade do norte, afinal, protestaram e, mais eloquente que as 
mensagens então feitas, fallava em toda a paTte o descontentamento 
popular, prestes a explodiT. 

Eis, Sr. Presidente, um exemplo, uma amos.tra do perigo das in-
tervenções imprudententente confiadas ao Governo. 

Não sou eu quem se deve empenhar em demonstrar deante deste 
cas'O a incompatibilidade entre o meu temperamento e os crimes de 
sangue. 

"l\Jcla a minha viela política, neste regímen, é, ao menos a este res-
peito, uma demonstração viva do meu caracter. (Apioiaào~.) 

Nunca tive responsabilidades directas ou indirectas no derrama-
mento de sangue dos n:+eus concidadãos; a:s perturbaçõei:; naturaes da 
fundação de i1m regimen para o qual tão pouco preparado se achava 
o espírito da noss.a população devia obrigar-nos a atravessar uma 
época de violencias, muitas vezes ensanguentadas. 
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Ao Governo Provisorio coube a fortuna de evital-as. Outros não 
puderam ter a mesma felicidade. Já então começara a desencadear-se 
·sobre a Republica a éra das peTtUl'bações . O meu papel durante esse 
periodo foi o de irresponsabilidade absoluta nos movimentos violentos. 

·Quando aqui rebentou o de 6 de Setembro, achava-me eu á frente 
da opposição na tribuna desta Casa, na imprensa e nos tribunaes,., 
pugnando pela lei, pelo direá.to e pela liberdaide. As prevenções desses 
factos tornaram-me sus.peito a:o Governo da Republica. No movimento 
deliberndo á minha revelia fui envolvido como cumplice, quando até o 
ultimo momento a minha ignorancia a respeito do que se preparava 
era eompleta. 

Ausentando-me d'aqui, tive o'Ccasião, no Rio da Prata, de assigna-
lar a minha condemnação ao movimento militar, ·comquanto, a;o mes-
mo tempo, affirmasse a minha hostilidade ao Govern·o de eilltão pelos 
seus exce,ssos e crimes. 

Na Europa, limitei-me a atravessar solitario e retirado do seio 
da minha familia, ·os amargos ·dias da expatriação, sahindo uma ou ou-
tra vez do meu silencio para defender a ordem e a jwstiça violada 
ou os princípios liberaeis em que fôra educado, ou a honra dos meus 
concidadãos feridos, como de uma vez ern Portugal, quando a imprensa 
de Lisboa acoimava de cobardia o procedimento da officialielaele ela 
marinha brazileira commanelada por Saldanha da Gama. 

Até hoje, Sr. Presidente,, todos os meus actos e palavras foram 
sempre de_ pr-0teEtos contra violencias (apoiados) e contra o derrama-
mento de sangue. (A poicidos). 

Não seria agora, quando envefüeço rapidamente, quando estarei 
talvez perto de dar contas a Deus das minhas faltas, dos meus pecca-
dos e, quem sabe, si d-0s ;meus crimes, na afanosa passagem da vida por 
este mundo, que viria advogar, a beneficio de interesses politico.'s, 
uma causa qualquer si esta se achasse nodoada de sangue. Si amo 
os graB.dies sentimentos na expressão da sua verdade, os detesto nas 
enscenações ·da sua hypocrisia ( rn;urito bem). A arma agitada contra 
aquelles que resistem ao esta;do de sitio, reclamado, hoje, do Congresso, 
pelo Poder Executivo, é a •substituição sanguinolenta do preódente 
de Matt-0 Grosso. 

Senh01·es, não seria a primeira vez que. esse facto entre nós se 
désse, sem que aE1 theoTias agora invocadas em nome ela humanidade 
ae levantassem para se ·oppôr á solução constitucional. Já na discussão 
da imprensa houve .quem notasrn como a substituição sanguinolenta so 
poderia ter dado igualmente no caso do Dr. Prndente de Moraes, €i 
na verda;de tivesse o caracter político que attribuiram ao crime de ií 
de Novembro. 
. E' certo que os factos, como ainda ha pouco o demonstrou o hon-
rado Senador por Matto-Grosso, se incumbiram de demonstrar a in-
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jmtiça dessa imputação; mas, não é menos certo, que para a verifica-
çã:o dessa injumiça foi necessario o concurso do tempo. Si o doloroso 
attentado t ivesse produzido seus effeitos; si outro houves~e sido o re-
sultado do golpe vibrado por Marcellino Bispo. roubando a vida ao 
Presidente. da Republica, a substitui~ão constitucional se teria dado 
na pessoa do Dr. Manoel Victorino, sem que a suspeita creada e agita-
da pelos -0dios politicos se pudesse invocar como argumento contra 
ella. O que se quer no caso de Matto-GTosso não é sinão que alli se 
applique o mesmo criterio de legalidade, a mesma solução constitu-
cional. 

Si a Constituição da Republica, si ·Os espiritos que a concebe-
ram, houvessem considerado a circumstancia da morte do chefe do 
Estado como uma suspeita concludente contra a capacidade dos seus 
adversarias para o ,substituirem no Governo, nãio é possivel que o 
nosso Parto Constitucional não contivesse a punição necessaria con-
tra a hypothese de tamanho attentado. 

No cn.i:o de Matto Grosso o mecanismo constitucional, porém, 
está creado na justiça federal que deve resolver a pendencia, liqui-
dando as responsabilidades e ciscutindo-as. 

Ainda a mesma hypothese poderia ter-~e dado no meu Estado 
natal depois do homici'dio tentado contra o governador da Bahia. 

Não quero esposar accusações a Tespeito das quaes não me po-
deria pronunciar com certeza; mas, tão pouco não são ceTtas as 
accusações formuladas contra .o vice-governador de Matto Grosso e 
seus cÕn:eligionarios, só existindo, num caso como em outro, hypo-
theses e suspeitas. 

Si houvesse sido certeiro o golpe de Circumcisão contra o go-
vernador da Bahia. a substituição teria ido ás mãos de seus a:dver-
sarios sem que nenhum de nós cogitasse de Teclamar do Presidente. 
da Republica a decretação do estado de sitio, para evitar a solução 
constitucional por elles imposta. 

Todos aquelles, Sr. Presidente, que com este assumpto se teem 
occupado nesta Casa e na outra confossam, reconhecem, ao povo, em 
certos estados extremos, o direito de revolução. (Apoiados.) 

Nã.o me faTei neste momento arauto deste direito; não queTo 
discutil-o ou sustental-o. 

A t.heoria póde condemnal-o em absoluto, o mecanismo das 
instituições republicanas deve ter prevenido os meios para evitar as 
suas manifestações tumultuosas, os constiltucionali\5tas de tod'os os 
regirnens o excluem; mas todos elles reconhecem que entre a theoria 
e o facto real, entre a legalidade e a realidade ha muitas vezes abys-
mos contra os quaes nad,a podem os principias, contra os quaes nada 
podem f!S leis, nada podem as vontades humanas. (Apomt:bo~.) 

O SR. URBANO SANTOS - E: um acto muitas vezes justificavel. 
O SR. RuY BARnos4 - Em theoria as revoluções sã<> conde-
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Onde quer que reine a lei, onde quer que a justiça impere . . . 

O Sn. BARATA RIBEIRO - Apoiado. E' a condição. 
O Sn. RuY BARBOSA - ... onde quer que o direito encontre 

a segurança dos administradores (apoiados; muito bem ), onde quer 
que haja tribunaes, onde quer que haja parlamento, a revolução é 
absurJa, é criminosa, e, mais do que isto, a revolução é impossivel. 
(Apo iados g_e.raes.) 

Onde quer que faltem estas condições, onde quer que não exista 
a representação popular, onde quer que a administração se converta 
em dictadura, onde quer que a justiça seja uma ficção, uma men-
tira, as revoluções são necessarias, humanas e dignas ... 

O Su. BARATA RIBEIRO - E' um direito sacratíssimo. 
O Sn. RuY BARBOSA - . .• nascem do seio da nossa alma, do 

mais profundo intimo da natureza com que fomos creados ( mwitos 
apoiados; mitito bem); é a reivind'Ícação do nosso brio e dignidade, 
e mal daquelle povo que nas situações em que lhe faltam todos os 
recursos não encontra em si mesmo a força para a desforra neces-
saria. 

O SR. GONÇALVES FERREIRA - Si não fôr victorioso, {>, um 
crime. 

O Sn. RuY BARBOSA - Não estou fazendo apologia dos crimes. 
Ao contrario, os profligo. 

A differença entre umas e outras opiniões das quaes divirjo é 
que, condemnando certos crimes, não esqueço os perigos de outros. 
(!lpoiados .) 

.En vejo, eu tenho visto entre nós a bondade, a sympathia, o 
enthusiasmo com que os liberaes e rnpublicanos acompanham os 
movimentos das reivindicações russas. Eu vi - não- acompanhei -
eu vi os applausos ao assassínio dos grãos-duques, vi que a humani-
dade inteira estremeceu e estremeceu quasi de contentamento 
deante do golpe que livrou a população daquelle grande impe-
rio da dictadura do prefeito de policia do Czar. E si 
o grande MsMsino d·a Turquia, aquelle cujos domínios assentam na 
tyrannia, aquelle que vive foragido no fundo do seu palacio, como 
uma féra, aquelle que vive •sob o domínio do tenor, incapaz de 
comparocer deante das populações que governa, si cahisse um dia 
deante de um desses crimes gue a reivindicação dos socialistas e 
anarchistas todos os dias armam, nã·o creio que houvesse nos paizes 
civilizados muitas almas que ouzassem, em nome dos principios da 
humanidade, condemnar o golpe rngicida . 

Sr. Presidente, si todos admittem o ·direito da revolução, neces-
sariamente lhe hão de contemplar as consequencias. Uma destas é 
forçosamente a eliminação dos que luctam ·de uma e de outra parte, 
e os c.hefos não gozam a esse respeito de im.munidades, a!ltes eatão 
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mais expostos do que os seus commandados á sorte sanguinolenta das 
armas. 

Admitticlo, pois, o direito de revolução ... 
O Sn. COELHO LISBOA - As revoluções teem conquistado todos 

os direitos do homem. 
O SR. RuY BARBOSA - E todas as Constituições em vigor, 

actualmen.te no Brazil, creio, assentam sobre este direito. (Apoiados.) 
Não sei quantos Estados na Republica poderão dizer que te-

nham o seu rngimen constitucional ele hoje assente em outras bases 
que não sejam as ela revolução. 

Maa, Sr. Presidente, aclmitticlo o direito da revolução nos ter-
mos da lucta, como no caso ele Matto Grosso, não se pócle julgaT de 
um facto como esse sinão considt:ranclo por uma parte as consequeri-
cias elo caso e por outm o caracter elo g·overnadOT ·sacrificado, as 
causas e responsabilidades da situação, a que poz termo esta des-
graça e a feição dos acontecimentos que poT elle acabaram. A feição 
dos acontecimentos revolucionarias em Matto Grosso com se define? 

E u fallo como quem tem defendido as victimas de submissão e 
da injustiça na politica e nos tribunaes. 

Si o ca·so é, poTtanto, duvidoso, si o caso é judiciario, o honrado 
Sr. Presidente da Republica desloca a que-stão, desnatura-a, avo-
cando-a ao dominio pqlitico ·ela soberania da União. 

Soberania da União não é a justiça, a cujo plenario nós temos 
de chegar para a solução dessa ·duvida. 

Não discuto agora, Sr. Presidente, a questão constitucional. Am-
plamente debatida foi ella nesta Casa e na outra. 

Dessas discussões 1313 tornou na evidencia mais completa a situa-
ção judiciaria elo caso que agora debatemos. 

Pelas leis em vigo11, o facto de Matto Grosso está sujeito á jus-
tiça federal. 

O homado Presidente da Republica, para apurar as responsa-
bilidades tem os juizes federaes, para apoiar as decisões dos juizes 
federaes, tem as armas federaeP.. 

Com que direito S. Ex. pretende immittiT-se a si e ao.s seus dele-
gados nessa situação qi:~e o nosso regímen constitucional reserva aos 
orgãos da justiça? 

Conceder o estado de sitio em homenagem a uma doutrina erro-
nBR, como a abraçada pelo honrado Sr. Presidente da Republica, 
nós não teríamos o direito de fazer. 

Não conheço no ri.osso regímen constitucional a entidade de 
interventor ele que S. Ex. com tanta facilidade falla na su a men-
sagem. Não conheço a lei que o creou e não concebo que o Poder 
Executivo possa nomear funccionarios cuja existencia nem a Consti-
tuição nem as leis elo paiz conhecem. 
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O SR. METELLO - E sem attribuições definidas na lei. 
D Sit. RuY BARBOSA. - A nomeação de um interventor, a de-

cretação do e.stado de sitio1 o regimen solicitado pelo nobre Presidente 
da Republica, seria um eclypse constitucional no Estado de Matto 
Grosso, seria a abolição de todas as garantias constitucionaes na-
quelle Estado, seria a substituição da desordem talvez já extincta 
por uma desordem maior, mais perigosa., mais oppressiva, serfü 
querer attribuir á irresponsabilidade de um delegado .do Presidente 
ela Republica, suspeito na lucta, ele um Presidente da Republica a 
respeito de cuja parcialidade rrnste conflicto ,l1inguem póde ainda 
entreteT duvida neste paiz. 

A este respeito a_ demonstn.ção do honrado Senador por Matto 
Grosso foi eloquente e irrefragavel. 

Mostrou S. Ex. : o Sr. Presidente ela Rapublica teve nas suas 
mãos o accordo: o Sr. Presidente ela Republica burlou o accoTdo, 
aconselhando a guena, quando a paz estava feita . Os chefes de 
Matto Grosso se propunham a todas a:s soluções, comtanto que o 
accordo se fizesse; mas, emfim, a paixão do Prnsidente ·da Repu-
blica se oppoz á solução conciliatoria. 

Em taes condições, Sr. Presidente, o governo neste momento não 
póde representar a garantia, a paz e a tranquillidade de Matto 
Grosso. 

V oz.&~s - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA. - A solução, pois, que nos res~a é a da 

justiça, porque á nomeação do interventor se oppõe o reg1men con-
stitucional, analysa.do como deve ser. E esta solução, Sr. Pres1dente, 
a do interventor, não é uma solução de pacii.ficação porque em vez 
de conter em seu bôjo o termo dos conflictos que agitam aquelle 
Estado, levaria a semente de novas rnvoluções, de novas luctas, per-
petuando eiite odio, diluindo aos poucos as forças do Estado e pro-
vocando nova.s questões como a que ora se debate. 

Ba·sta, Sr. Presidente, considerar a natureza do Governo contra 
q·ue esse movimento reagiu e aquelle.s que estremecem nos ,seus sen-
timentos de humanidade deante do sacrifício do governador de Matto 
Grosso :ião poderão esquecer .as scenas tenebrosas que ficaram cara-
cterizando a sua administração. (Apoiadi.o'S.) Basta, Sr. Presidente, 
o facto inaudito e infernal da bahia de Garcez. 

E' preciso lembrar, é necessario avivar a memoria aos desme-
moriados. Dezeseis ou dezesete homens vencidos, presos, postos nas 
mãos dos seus adversarias, são amarrados cada um ao tronco de 
uma arvore, vergastados, assassinados; tiTam-·se-lhe depois as vis-
ceras, porque o instincto ou a expeTiencia do assassinio ensinaram 
aos criminosos que esse é o meio de fazer com que os corpos não 
fluctuem, e, assim desviscerados, os arremessam á agua. 

Por muito tempo os cadaveres se occultam até que a secca des-
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cobriu o fundo da bahia, e as 16 ou 17 ossadas vieram revelar o 
crime commettido. , 

Senhores, eu não sei si a civilização que estremece ·de horror, 
deante do assassinio supposto contra o governa-dor dp Estado de 
Matto Grosso tem o direito de metter em uma das conchas da 
balança da justiça factos dessa natureza. Um governo que suppri-
miu todas as ganntias constitucionaes e legs.es, um governo que 
levou os abusos e violencias ao ponto de recrutar mulheres para 
entregal-as aos capangas da sua gente, não póde merecer as sym-
pathias da civilização brazileir::i. E é natural que tivesse levantado 
contra si o protesto daquelles que lhe experimentaram a dureza. 

As circumstancias do facto, Sr. Presidente, dão-lhe alento bas-
tante para que se affirme como o honrado Senador por Pernambuco, 
o facto de um assassirtio, de um homicidio premeditado? 

Todos aqui que teem lido livros de guerra, sabem que depois de 
uma victoria os generaes de mais prestilgio difficilmente podem 
conter seus soldado&; os primeiros momentos do triumpho são sem-
prn de crimes; náo ha victoria de arma& que não tenha esse resul-
tado . .A generosidade nessa occasião é um desideratum que não se 
consegue. · -

O facto de Mattp Grosso pócle ter sido um assassínio, póde' ter 
sido incidente militar. Entre um incidente militar e um assassinio 
a quem compete proferir a sentença? Ao Governo da Republica 
pelas tropas por e.U13 expedidas, ao interventor, ou aos tri:bunaes 
organizados para distribuírem a justiça? 

Si só uma suspeita basta para condemnar os homens políticos, 
eu sustento que no caeo da Bahia, depois do crime de outubro, o 
nobre Presidente da Republica devia ter solicitado o estado de sitio 
para alli substituir a pessoa de governadoT pela d-0 interventor, afim 
de apurai· a responsa'):>ilidade. 

A suspeita militar é tanto em um caso como no outro; e o 
governador ferido n~o podia ter a imparcialidade bastante para 
apurar a responsabilidade dos que o tinham feTido. 

Si havia presumpção de que o. crime era político, que o Governo 
deixasse ao interventpr dizer em boa justiça quaes eram os crimi-
nof!os. 

Não póde ser, portanto, Sr. Presidente, a suspeita quem dê 
a lei. 

O nobre Senador por Perna:mbuco não póde em oonsciencia asse-
gurar que no caso de Matto Grosso se tenha dado um assassínio; 
nenhum homem de bem, nenhum homem que ame debaixo do céo 
ª. j.ustiça e a verdade, póde as.3egurar que se tenha dado esse assas-
sm10. 

E' doloToso, é lamentavel, é cruel que a revolução não pudesse 
te rminar sinão pelo E~·SSassánio do chefe do E stado. 
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Outros chefes de Estado teem morrido fóra das revoluções, ao 
punhal elos assassinos ; este falleceu talvez victima de um crime, 
talvez victima de um accidente de guerra. 

A justiça o dirá. Mas, a justiça existe, e a justiça agirá neste 
sentido, a menos que o honrado Sr. Presidente da Republica venha 
declarar ao Congresso que não confia mais nas decisões dos tribu-
naes federaes. 

Si esses tribunaes teem competencia para apurar r esponsa-
bilidades nos crimes para que as nossas leis lhes dão jurisdicção, 
não sei por que havemos de substituir a solução constitucional por 
urna solução arbitraria e injusta do Presidente da Republica. 

A humanidade não nos ·dá o direito de violar as leis ou de sub-
stituir o regirnen de le_galidade pelo regirnen de arbítrio; ella traça-
nos os limites até onde as nossas decisões podem chegar, e dahi em 
deante estabelece soluções necessarrrus e inevitaveis. A Constituição 
estabelece os casos de substi'tuição dos chefes de Estado, e occupa 
o logar por e!Jes deixado aquelb que a lei para isto designa. 

No Estado de Matto Grosso o governo se acha provido no sub-
stituto constitucional elo presidente fallecido. 

Com que direito iria o Congresso autorizar o Sr. P residente da 
Republica a operar a deposição, que outra cousa não era, elo gover-
nador constitucional, :12ara o substituir pelo seu interventor?! 

VozEs - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - Acaso o rngimen ordinario não nos dá 

o meio de responsabilizar o vice-governador de Matto Grosso, caso 
seja real a imputação que se lhe irrogou de ser connivente com a 
revolução? 

Póde ou não processal-o a justiça federal em Matto Grosso? 
E, processado elle, não terá que abandonar o governo? 
E quem garante a substituição deste ? 
O Sr. Presi·dente da Republica que garantia nos dá em favo r 

do seu interventor? 
E que ·iria elle exprimir sinão o arbitrio, s.inão o dominio da 

sua vontade, sinão a força omnipotente alheia a todas as leis? 
O Si~. METELLO - Seria um prolongamento do governo extincto. 
O SR. RuY BARBOSA - Eis, Sr. Presidente, os motivos que me 

impõem o dever de recusar o estado de sitio solicitado pelo Presi-
dente da Republica. 

Eu sentiria eterno remorso si estabelecesse o precedente de mal-
baratar medida tão rigorosa, concedendo-a sob prntexto de funda-
mentos como estes. 

Considero lastimaveL a sorte do chefe de E stado sacrificado nos 
termos ele uma revolução; considero esse facto digno do horror e da 
abominação de todos os homens honestos do E stado, caso sej·a real-
mente originado de um crime traiçoeiro e covarde. 
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O S1i. A. AzEREDo - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Si, pelo contrario, é o resultado n atura! 

de uma rnvolução, não está ao alcance ·elas forças humanas impedir 
a fatalidade . do nosso destino. 

Mas, nem por isso, no assomo de terror, cedendo ao 1·eceio de 
futura calamidade, podemos, para atalhax males futuros, hypotheti-
camente imaginados, saltar por cima da lei para satisfazer a pre-
tenção arbitraria elo poder. 

Não ha muito tempo2 Sr. Presidente, que o estado ele sitio el'a 
considerado entre nós como uma medida que os chefes de E stado 
não solicitavam sinão em casos· extremos, receio,sos ele não achar 
da pal'te dos legisladores facil conclescenclencia para com ·seus dese-
jos. Hoje são os espíritos liberaes que vão ao encontro elo governo, 
offerecenclo-lhe o estado ·ele sitio em casos onde a legitimicla;de é das 
mais problematicas. 

A este respeito os nossos costumes não melhoram, vão se dete-
riorando. Em vez de pesannos cada vez com mais cuidado o exer -
cício desta attribuição perigosa, parece que se vai estendendo entre 
nós a facilidade de consideral-o como meio orchnario de governo. 

E' nessa cumplicidade que não entrarni nunca. 
No fundo da minha 1 consciencia, -0uso dizer, não acredi~o que o 

sacrifício do governador ele Matto Grosso tenha sido um cnme pre-
meditado. 

:Fui educado no sentimento que nos impõe o dever de não pre-
sumir mal daquelles que não se teem mostrado, pelo seu procedi-
mento, dignos dessa suspeita. 

Na historia do movipiento revolucionaria de Matto Grosso, que 
lamento, cuja precipitaçifo deploro, que, penso, poderia e deveria 
ser evitado, ha comtudo revelações de qualidades notaveis, revela-
ções de alto merecimento por parte dos chefes. 

Não é tão facil, em um paiz como este, habituado á obediencia 
:servil, conceber um plano de reaistencia nas proporções desse de que 
se trata, organizàr, pôr em campo um exercito popular, atravessar 
com ellc um Estado e ir até á capital bater-se com as forças locaes 
e feder:.tes em reivindicação de um direito conculcado. 

O movimento podia estar nesse erro, podia obedecer a uma allu-
cinação, mas revela naquelles que o dirigiram qualidades nobres e 
não vulgares. Não os posso consideraT como assassinos vulgares. 
Concebo que possam ter "sido victimas de agentes subalternos. Todos 
-Os generaes o são no teru+o de uma campanha. 

Não é raro acontecel' que os executores ele 01,dens dos chefes mi-
litares as excedam e que, tendo mcebido instrucções de humanidade, 
procedam cruelmente. 

Todos esses factos são passiveis e ahi os juízes não são elles, 



175 

não somos nós, nem o Sr. ·Presidente da Republica, nem o seu inter-
ventor: Eão os tribunaes. _ 

Que essas resp·onsabihd1ades sejam apunac1as judicirulmente e 
que passe dentre nós o habito injustificavel e inconstitucional de ser 
objecto de legitimação do estado ele sitio a apuração de responsabi-
lidades. (JVIu·ito bem; muito bem.) 

:i • · 

SESSÃQ DE 13 DE JULHO 
~;~~I't::~ ·-~~"'-.,~ ;.:·~ . ..... . :- ' 
~.1 .I."' 

O Sr. Rosa e Siliva (*) - Sr. Presidente, estimaria não ter de 
occupar a tribuna neste momento. Deante, porém, do silencio que se 
fez no recinto do Senado, ao annunciar V. Ex a discussão do parecer 
em debate, não posso deixar de, como brazileiro ~ Senador, vir lavral' 
o meu protesto -contra a doutrina perigosa que esse parecer enceTra, 
e o voto do Senado vem prestigiar. 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma revolução no Estado de Matto 
Grosso, a qual, depois ele victoriosa, não duvidou trucidar a suprema 
autoridade do Estado. 

O SR. A. AzEREDO - Não é verdade, perdôe V. E x. ; não se deu 
tal trucidamento. 

O SR. RosA E SILVA -- Pela 'doutrina do parecer, o grupo poli-
tico que contar com a solidaTiedade do substituto legal, attentando 
contra a vida do goveTnador de qualquer Estado, só commetterá crime 
si o tiro falhar. Acertando o tiro, a posse do poder e a impunidade 
lhe serão garantidas, em nome ela Constituição! 

Senhores, o facto inilluelivcl ahi está. 
Houve no E stado ele Matto Grosso um movimento revolucionario, 

que é considerado crime pelas nossas leis. Esse movimento i·evolucio-
irnrio, depois de vencedor, já em fuga o governa·dor do E stado, foi ao 
ponto de eliminar-lhe a vida, para se assegurar a posse do poder ... 

O SR. 1A. AzEREDO - Não é verdade, perdôe-me V. Ex. 
O SR. RosA E SILVA - ... havendo o .substituto legal assumido 

o governo antes mesmo do assassinato daquelle governadoT. 
O SR. A. AzEREDo - Desde que o governador fugiu, o seu sub-

stituto assumiu o governo muito legalmente. 
· O S1~. Ros.A. E SILVA - Em toda a parte, Sr. Tresidente, quando 
o governador de um Estado se vê a braços com um movimento l'evo-
lucionario, não podendo resistir na S'éde do governo, é seu <limito 
transferil-o para onde julga melhor garantida a autoridade que repre-
senta. 

,.. '.[· 

( •) !Este <discurso :nlLo f<>i revisto :pela orador. 
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O SR. A. AzEREDO - Neste ponto nã·o contrario a V. Ex. 
O SR. RosA E SILVA - Sr. Presidente, poT mais que se procure 

dar ao facto feição differente, o homicidio resalta da fórma pela qual 
o acontecimento é narrado pelo proprio substituto do governador de 
Matto Grosso, hoje na :p_osse do poder. 

O SR. A. AzEREDO - Assassinato, não. 
Emquanto V. Ex. não pudeT provar que tal vilania se commet-

teu, não deve affirmal-a da tribuna. 
O SR. RosA E SILVA - Sr. Presidente, ninguem poderá preten-

der incutir no espirita publico a convicção de que, dado um movi-
mento revolucionaria, tenha morrido em combate o governador,. sendo 
elle o unico victimado. 

O SR. A. AzEREDO - A fal ta de memoria é grande cousa. O gene-
ral Travasses foi mortalmente ferido, isoladamente, depois de um 
grande 'tiroteio; entretanto, V. Ex. não acha verosimil o que se passou 
em Matto Grosso. •Teria sido tambem assassinado o general TTa-
vassos? 

O SR. RosA E SILvA - Seja como fôr, só o facto 'do assassinato 
da suprema autoridade do Estado é bastante grave, para que o Con-
gresso N acional não SEJ apressasse a sanccionar com o seu voto, como 
vae fazer, a posse do poder conquistado por tal modo. 

O SR. A. AzEREDO - E' aseim mesmo. 
Um governador qualquer tem o ·direito de desenvolver toda a 

casta de violencias, não ficando ao povo o direito de reagir. 
O Sn. RosA E SILVA - Sr. Presidente, a circumstancia que se 

allega para attenuar p crime, que até agora, pelo menos, ninguem 
tem querido defender, e ao contrario, todos dizem lamentar ... 

O SR. A. ÂzEREDp - Está claro; todos lamentamos. 
O SR. RosA E SILVA - ... mas cujas vantagens se procura ga-

rantir áquelles que o commetteram ... 
O Sn.. A. AzEREDO - Quaes as vantagens? 
O SR. RosA E •Srt-VA - . . . a circumstancia unica, Sr. Presi-

dente, que se allega para attenuar o orime, repito, é que se trata de 
um chefe de E stado despota. 

Não quero, nem devo, discutir -0 que se tem passado em Matto 
Grosso. Desde ha muito ouço, de um e de outro lado, narrativas de 
atrocidades que me envergonham como brazileiro. Aqui mesmo, neste 
recinto, quando a representação do Estado não pensava uniforme-
mente, ouvi narrativa,s de atrocidades que, repito, me envergonham 
como brazileiro. 

O Sn. A. AzEREDO - Essas atrocidades tambem se referem ao 
E stado que V. Ex. representa. 

O SR. Ro.'3A E Srt-VA - Em relação ao E stado que represento 
convido ao honrado Senador a referir da tribuna uma só atrocidade. 

Não é este, porém, o momento. S. Ex. ·é, como eu, Senador, temos 
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sessões diarias, venha no expediente discutir a política do meu Estado. 
Eu lhe assevero de antemão, que .a poliitica do meu Estado póde ser-
vir de modelo, e só terá a lucrar com a discussão dos seus actos; asse-
vero a .s. Ex. {le antemão, que ha de encontrar alli a honestidade . .. 

O SR. A. AzEREDO - Peço a palavr a. 
O SR. RosA E SILVA - ... a tolerancia e a liberdade predomi-

nando no governo. 
O SR. LoPES CHAVES - P ernambuco não está na questão. 
O SR. R osA :E SILVA - Já fiz esta observação; não é momento 

de discutir a política de meu Estado, mas estimarei que em outra 
occasião o Sr. Senador por Matto Grosso traga para debate. 

Dizia eu, ·Sr. Presidente, que as atrocidades constantemente refe-
ridas, pr aticadas n:o Estado de Matto Grosso, eu as tenho ouvido 
de um lado e de outro ... 

O SR. LoPES CHAVES - Hontem, como hoje. 
O SR. R osA E SILVA - . . . aqui mesmo, nesta Casa, e ahi estão 

os Annaes para demonstrar o que affirmo. 
Sem entrar no exame dessas atrocidades, tendo mesmo a impres-

são de que de ha muito as garantias constitucionaes não existem inte-
gralmente no infeliz Estado de Matto Grosso, entendo, ·como Sen·ador 
e rep:iblicano, não se dever entregar ao julgamento das paixões polí-
ticas a soluçáo de questões desta ordem. 

Qual o criterio para verificar si realmente se trata de accusações 
fundadas ou de ballelas, con,10 aquella a que ainda agora, em aparte, 
se referiu o nobre Senador pelo Estado de Matto Grosso? 

O SR. A. AzEREDO - N ão sei qual foi . 
O SR. RosA E 'SILVA - Sr. Presidente, não tenho conhecido na 

minha viela publica ninguem mais moderado, mais justo, mais pa-
triota do ·que Prudente de Moraes; e, ele certo, os que armaram o 
braço do assassino, que o tentou victimar, não o fizeram proclaman-
do-o justo, patriota e benemerito. 

Senhorns, ele ha muito me habituei a ouvir que o peor dos gover-
nos é melhDl' do que não ter governo; ele ha muito me habituei a con-
demnar a anarchia, porque aq11 ella que hoje fére uma parcella ela 
soberania nacional, amanhã anniquilará essa propria ·soberania e nos 
levará fatalmente ao caudilhismo, que será o sacrifício do regímen 
e da P atria. (Apoiadois .) 

Diz a illustre Commissão no seu parecer : "Cessou o movimento 
armado; por consequencia, não tem mais cabimento o estado de sitio. " 

Senhores, que é que a Commissão considera a cessação ·do movi-
mento armado? Será a victoría da revolução? 

Os illustres membros ela Commissão sabem perfeitamente que, 
v1ctoriosa uma Tevolução, em regra o que domina é o terror e a 0pprcs-
são para os vencidos. 

Como, pois, a cessação do movimento revolucionaTio pela victoria 
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da revolução importa o desapparecimento da commoção que o proprio 
movimento determinou? 

Onde está na Constituição esse criterio para se conceder o estado 
de sitio? 

Onde é que a Constituição diz que o estado de sitio ·só ·deve ser 
concedido em.quanto durnr o movimento armado? 

E' porventura o movimento armado um acto legitimo em face 
da nossa legislação ou constitue elle um crime? 

A victoria do crime será razão para que se deixe de applicar o 
remedio constitucional? 

P arece-me, senhores, por demais perigosa <iemelhante doutrina. 
Onde, porém, colheu a illustre Commissão essas informações ? 

Conhece a Commissão o que está se passando no E stado de :M:atto 
Grosso? 

Qnaes as suas fontes de informações, para affirrnar que o E stado 
está calmo? 

O SR. SÁ PEIXOTO - A propria mensagem do Poder Executivo 
o dá a entender e o parecer lhe faz rnferencia. 

O SR. RosA E SrLvA - A mensagem do Poder E xecutivo diz 
exactamente o contrario do que aparteia o illustre relator da Com-
missão. 

Eis, Sr. Presidente', o que se encontra na mensagem: 
"Não é possível obscurecer a gravidade dos factos e a situação 

delicada do Estado de :M:atto Grosso. 
Abandonando o terreno legal, os revolucionarios em armas com-

metteram toda a sorte de violencias e depredações, abrindo prisões 
para dar liberd·ade ao~ criminosos, destruindo umas propriedades e 
apossando-se de outras, invadindo quarteis para subtrnhir armas e 
munições, destruindo as linhas telegraphicas e opprimindo o pessoal 
do governo; e, para coroar o rol das desgraças, que sempre acompa-
nham taes movimentos, eliminando J?ela morte o presidente do Estado. 

Ha, como vêdes, uma série ele re.sponsabilidades a apurar e deli-
ctos a punir. Nem é de crer que a calma se faça naquella zona, depois 
das grandes ·des-ordens de que está sendo victima, sendo de recaiar 
que o fermento de odios e reivindictas provoque reacções violentas, 
em prejuízo do Estado, e, peor ainda, em damno da Republica. 

Não rnputo assegurada a ordem publica e começo a receber quei-
xas das perseguições e pedidos ele garantias por parte dos que ha 
pouco serviam sob as ordens do governo legal do coronel Antonio 
Paes. 1 

O cidadão que communicou haver assumido o governo elo Estado 
tem intimas ligações com os elementos r evolucionarios triumphantes 
e a sua responsa:p_ilidade com_prometti-da talvez nos acontecimentos. 

Oo Governo F ederal não é licito acceritaT, ~em apuração legal 
dessa situação, compromiss·os ·com a ordem de cousas creada por aquel-
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les elementos, hontem em revolta, hoje ainda em gr ande agitação, no 
Estado. ~ 

Em vossa ausencia, para salvar o Estaido de Matto GrossÕ ·d.a 
anarchia em que se acha e o rngimcn Tepublicano de um exemplo 
pernicioso e fatal, eu não hesitaria em decretar o estado de sitio e 
nomear um interventor, medidaB constitu cionaes de caracter extraor-
clinario, que caberiam então nas minhas attribuições, e necessarias 
para restituir a paz áquella circumscripção da Republica e assegurar 
a liberdade na eleição elo seu governo." 

E', portanto, o Poder Executivo que, em sua mensagem, diz ao 
Senado que continúa aind·a conflagrado o E stado de Matto Grosso. 

E o Poder Executivo, senhores, é, inquestionavelmente, o mais 
competente para saber o que se está passando naquella circumscripção 
do paiz. 

Quem não conhece a moderação, o criteri0 do illustre Sr. Presi-
dente ela Republica, até ha pouco tempo quasi unanimemente apoiado 
aqui? 

O SR. METELLO - Em relação a Matto Grosso, não apoiado. 
O SR. A. AzEREDO - Tem sido apaixonado e parcialissimo. 
O SR. RosA E SILVA - O Sr. Presidente ela Republica é apai-

xonado no caso de Matto Grosso e VV. EEx. são serenos, calmos e 
imparciaes ! ... 

O SR. METELLO - Tão apaixonados como o Sr. Presidente da 
Republica. 

O SR. RosA E SrLvA - Sr. Presidente, honro-me de ser arrugo, 
desde os tempos do I mperio, do illustre magistrado que com tanto 
brilho preside aos destinos do Brazil. Não •sou dos que mais teem 
frequenta·do o palacio; mas não poucas vezes ouvi de S. Ex. a mani-
festação do seu desejo, do esforço que fazia por obter uma conciliação 
no Estado de Matto Grosso. · 

O ho.nrado Serra,d.or pelo Estado ·de Matto Grosoo, cujo nome peço 
licença para declinar, o Sr. Antonio Azeredo, deve tambem ter ouvido 
de S. Ex. r epetidas manifestações nesse sentido e até tido conheci-
mento de telegrammas passados com esse objectivo. 

O Sn. A. AzEREDO - Ha dous annos atraz. 
O SR. RosA E SILVA - Conhecendo' o Sr. Presidente da Repu-

blica, julgo-o incapaz de querer manter uma situação anormal em 
qualquer parte ela União. O que não é licito pretender é que o Go-
verno do paiz dê mão forte, ou favoreça por qualquer modo um movi. 
mento revolucionario, porque_ então, além ele attentar contra a propria 
autoridade, feriria a Constituição da Republica. 

O SR. METELLO - Nós peclimos ao Sr. Dr. Rodrigues Alves que 
aconselhasse ao gove1·muclor de Matto Gro.sso a deixar o caminho da.e 
violen(}ias, e .S. Ex. respon deu que tinha .da-do ordens ao general Dantas 
Barreto, p ara estar ao l ado do presidente, a quem aconselhara que 
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armasse paizanos para sua defesa; foi essa a resposta que S. E x. 
me deu. ; ( ~~ :i ! 

O Sn. RosA E SILVA - Posso garantir, sem ter jámais me immis-
cuido na politica de Matto Grosso, com a qual não tenho ligações, 
que de outro lado ouvi por vezes quei..'<as contra o Presidente da Repu-
blica, exactamente por não prestigiar bastante a situação alli domi-
nante. A verdade é que no espirita do Sr. Presidente da Republica 
predominou sempre o desejo de pacificar aquelle Estado. 

O SR. METELLO - A representação de Matto Grosso poz nas 
mãos de S. Ex. a pacificação do Estaclo. 

O SR. RosA E SILVA - Em todas as crises que tem atravessado 
a Republica o estado de sitio tem sido concedido, já com o movimento 
armado em acção, já depois delle terminado. 

No governo do Marechal Floriano Peixoto, suffocada a revolta 
de 6 ele setembro, o estado de sitio foi, por vezes, prorogaclo. E ntre-
tanto, a autoridade legal estava de pé - era o mesmo Marechal 
tinha vencido a revolução, estava o Poder forte . 

Não obstante, Sr. Presidente, o Congresso prorogou o esta·do de 
sitio, porque havia graves responsabilidades a apurar em bem da 
ordem e das instituiçpes e essas responsabilidncles não podiam ser 
devidamente apuradas sem a suspensão das garantias constitucionaes. 

Aquelles mesmos que em nome da lei e da Constituição pleteiam 
agora a legitimação do movimento revolucionaria <lo Estado de Matto 
Grosso, naquella occasião pretende~·am até que se adiasse o Con-
gresso, porque a penµanen9ia do Poder Legislativo constituia um 
embaraço para o então Presidente da Republica apurar essas respon-
sabilidades. 

O SR. GoNQALVES FERREIBA - A medida passou na Camara e 
cahiu no Senad~. 

O SR. RosA E Sn,vA - O Governo tinha vencido a revolta; o 
movimer,to armado havia cessado; pela theoria do parecer não devia 
ser proTogado o estado de sitio. Entretanto, o sitio, nessa occasião, 
foi prorogaclo pela q"Q.asi unanimidade dos votos do Congresso. 

E como já disse, Sr. Presidente, chegou-se a pretender o adia-
mento do Congresso, p que, felizmente não se effectuou, como si o 
Poder Legislativo pudesse ser um embaraço á repressão de crimes 
commettidos contra a Constituição. 

Mais ta1,de, a 5 de novembro de 1897, data que todos os brazi-
leiros não podem deixar de recordar com horror, quando se pretendeu 
traiçoeiramente fazer desapparecer Prudente de Moraes, o que não 
se conseguiu graças ao heroico cumprimento do dever, por parte desse 
soldado que, immortal, ha de passar á historia - o marechal Bitten-
court - a autoridade legal estava de pé e mais prestigiada pela indi-
gnação provocada por aquclle attentado selvagem. 
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O facto de não haver movimento armado, não foi embaraço, 
Sr. P residente, para se negar o estado de sitio. 

Ainda recentemente, fracassada a insurreição de 14 de novembro, 
já não havendo movimento armado, o estado d-e sitio, entre applausos 
geraes, foi decretado pelo Poder L€gislativo, para garantia da ordem 
e apuro <las rnsponsabilidades. 

Pois, senhores, isto que foi uma verdade até hoje, deixa de o 
ser quando um brazileiro ela ordem do Sr. Dr. Rodrigues Alves, que 
todo mundo sabe incapaz de abusar das medidas de excepção, vem 
dizer ao Congresso Nacional que é necessario o estado ele sitio para 
gaTantir as vidas e restabelecer a ordem em um dos longínquos E sta-
dos da TJ nião ? ! 1 

Sr. Presidente, o parecer da Oamara elos Deputados, mais franco 
do qu~ o ela illustre Commissão de Constituição do Senado, embora 
tenha concluído incoherentemeute, proc1am•a uma verdade, que eu 
peço áquelles que teem a responsabilidade elas decisões neste momento 
não esqueçam, e é que : "não póde o Poder Legislativo declarar sem 
solução o facto consummado, sob pena de proclamar a imperfeição 
do regímen instituído pela Constituição de 24 de fevereiro". 

Sim, Sr. Presidente, si o facto consummacio não póde ter corre-
ctivo, a Constituição de 24 de fevereiro precisa ser emendada. 

O SR .. LoPES CHAVES - Apoiado. 
O SR. ERico COELHO. - Sim; si não ha rnmedio, a Constituição 

precisa ser emendada. 
O SR. RosA E SILVA - Sr. Presi·dente, pretende o parecer que 

o caso seja resolvido pela justiça federal de Matto Grosso. 
Estará porventura na consciencia da illustre Commissão, e na 

do Congress.o, a convicção de que .seja possível presentemente apurar 
responsabilidades perante a justiçi1 federal ele Matto Grosso? 

O SR. LOPES CHAVES - Isto até é uma irrisão! 
O Sn. RosA E SrLVA - Pois, senhores, quando o governa.dor elo 

Estado é assassina·clo; quando os revolucionarias, os rcsponsaveis elo 
tTagico desfecho ele Coxipó estão de posse do governo, havcTá quem 
se anime a depôr contr a elles? ! 

No momento actual , Sr. Presidente, a justiça federal em Matto 
Grosso só podeTá apuTar duas coll'sas: primeiro, que o governador do 
Es~aclo morreu em combate sanguinolento, embora tenha sido a victima 
umca ... 

O SR. LoPEs CHAVES - Ou se tenha suicidado. 
O SR. RosA E SILVA - .. . ou se tenha suicidado, como lembra 

o nobre Senador em aparte. 
Segundo, que o unico responsavel por tudo quanto se tem passado 

em Matto Grosso é o Sr. Presidente ela Republica. 
Esta, Sr. Presiclente2 póde ser uma doutrina commocla para a 

occasião ... 
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O SR. LOIPES OH.A. VES - ·~Ias perigosa. 
O SR. Ros.A. E SrLv.A. - . . . mas é uma doutrina perigosa; e será 

um precedente funesto. 
Por estas Tazões, ST. Presidente, mandarei ao parecer da illustre 

Oommissão uma emenda concedend-0 o estado de sitio, suggerido pelo 
honrado Presidente da Republica, em cuja moderação e criterio tenho 
a maxima confiança. _ 

O estado de sitio, nas mãos do homado Sr. Presidente da Repu-
blica, não será de certo uma arma de peTseguição para quem quer 
que seja. O mesmo, porém, não 8€ podfü'á dizer da posse do poder 
conquistado pelo sangue no Estado de Matto Grosso. 

Sr. Presidente, não ~quero alongar o debate, pois vim apenas cum-
priT um deveT de consciencia e resalvar minha responsabilida:de. 

Procedo em relação ao crime commettido em Matto Grosso como 
tenho feito até hoje em relação a crimes ..semelhantes onde quer que 
elles tenham sido perpetrados. 

Concluindo, permitta o Senado que eu reproduza palavras, que 
faço minhas, de notavel membro Jesta Casa : 

"O direito constitucional brazileiro annullou a pena de morte 
e a democracia do revólver avocou-a para o seu uso. Neste paiz a 
justiça não mata, mas mata a política, matam, em nome da Patria 
e da Republica, os chefes de troça. 

Cada attentado que ·se tolern á desordem é um novo alimento 
que se lhe ministra . ./;i féra não se desfaz ·de devorar devorando. 

N as presas menores se lhe aguça o appetite das maiores.'' 
Tenho concluidlq. (Mwito bem; muito bem. O orador é wmp1<i-

mentado.) 
Vem á Mesa, é l ida, apoiada e posta conjunctamente em dis-

cussão a €eguinte em13nda. 
Fica declarado em estado de sitio até sessenta dias todo o teni-

torio do E stado de Matto Grosso. 
Emlentda Sala das Sessões., 13 de julho de 1916. -

R:osa e Silva. - GonjçaJlvles F'err1~iJm. - V. Da-
~w . 

O Sr. A. Azereçlo (*) - Sr. Presidente, não pretendia occupar 
a trib1ma, discutindo o parecer da Oommissão de Constituição e 
Diplomacia, da qual faço parte; entretanto os apartes dados ao hon-
r ado Senador por P ernambuco forçam-me a occupar a tribuna do 
Senado, o que faço pTomettendo seT breve. 

O Senado comprflhende - uma vez que o honrado Senador pelo 
E stado de Pernambuco se referia a atrocidades praticadas no E stado 
de Matto Grosso de 11m modo generico e absoluto, como foz, ou não 

( •) 'Este dis~urso n!Lo foi revisto pelo orador. 
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pod·ia dei:imr passar sem um protesto solemne, est~nd:endo a citação 
de atrocidades, a que S. Ex. se referia, ao Estado de Pernambuco ... 

O SR. RosA E SILVA - Não ha paridade. 
O SR. A. AzEREDo - ... como tambem poderia fazel-o em relação 

a outros Esta;dos. 
O SR. RosA E SILVA - Não ha parida.de alguma. 
O SR. A. AzEREDQ. - Ha perfeita paridade. A differença unica, 

Sr. Presidente, é que as atrocidades que, porventura, tenham sido 
praticadas no meu Estado durante a revolução o foram em estado de 
guerra, pócle-se dizer , ao passo que no Estado de Pernambuco não foi 
assim quanto aos assassina tos ele Bodé e José Maria. Foram essas 
exclusivamente as referencias que fiz. 

O SR. RosA E SILVA - Nada tenho com esses factos. Nonoorn 
natus eram. 

O SR. A. AzEREDo - Não tratei elo que se passa actualmente no 
Estado de Pernambuco, não injmiei o governo daquelle E stado neste 
momento; ao contmrio, tenho a dizeT a V. Ex. que lastimo que não 
fosse governador de Matto Grosso, em vez daquelle que se finou, em 
vez elo coronel Antonio Paes - o illustre magistrado, Dr. Segismundo 
Gonçalves. 

O SR. RosA E SILVA - Ainda bem. 
O SR. A. AzEREDO - Então, estou certo, nem S. Ex. se teria refe-

rido a atrocidades no meu Estado, nem eu estaria agorn respondendo 
a S. Ex., obúgado pelos apartes que tive a honra de dar a S. Ex. 
dmante a sua allocução. 

Mas, o honrado Senador por Pernambuco atacou com violencia 
a reiTolução do Estado de Matto Grosso e o fez injustamente. S. Ex. 
entende que a: rezolução é um crime, quando ena: é um direito ; os 
tratadistas mais modernos e mai.is liberaes o affirmam e acreditam ; 
e mesmo aqui, dentro deste recinto, Jião precisamos procurar opiniões 
fóra daqui, o actual Ministro da Fazenda, quando Senador, disse 
solemnemente da tribuna do Sena.do que a revolução era um direito 
<los povos. 

E' possível que S. Ex. que solicitou agora, de accordo com o 
Sr. Presidente da Republica, o estado de sit.io para Matto Grosso1 

não pense mais da mesma fórma por que pensava ha onze annos atraz. 
A vHclade é que uma revolução, como a de Matto Grosso, repre-

senta um diTeito dos riovos, como legitima defesa contra a violencia 
.e contra a tyrannia; é simplesmente uma resistencia contra as ordens 
illegaes do governador. 

Na sessão ele 25 ele setembro ele 1895, em contraposição do que 
disse um Senador por Pernambuco, assim se manifestou o Sr. Loo. 
polclo de Bulhões : 

"0 nobre Senadcti· por Pernambuco diz que a amnistia não deve 
comprchender a todos os r~voltosos; quer uma restricção. Precisamos 
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ser justos. Os revoltosos não são só os que se armam contra o Governo; 
é tambem o Governo que se revolta contra a Constituição e que abusa 
do seu poder. (Apoicodos .) " 

Esta é uma declaração que honra o Sr. Ministro da F azenda e 
é com ella que eu venho me apadrinhar para responder a0 illustre 
Senador por Pernambuco. 

A revolução de Matto Grosso foi levantada, como V . Ex. sabe, 
como sabe toda a Nação, em nom~ ela liberdade e da justiça contra 
a tyrannia do coronel Antonio P E1es. 

E' claro que nós não podemos applaudir o desenlace que se deu 
no E stado de Matto Grosso, os excessos que succedem sempre a essas 
revoluções; mas que, para honra elos meus amigos ele Matto Grosso, 
não terminaram pela violencia ; não produziram o crime a que se 
refere o honrado Senador por P ernambuco. 

O coronel Antonio Paes tinha-se retirado da capit·al a 10 de 
junho com direcção á Chapada e dahi procurou contornar a cidade 
de Ouyabá, voltando ás pyoximidades do rio, tentando encontrar-se 
com o general Dantas Barreto, que, como se annunciava, devia che-
gar a Cnyabá dentro de sete a oito dias. 

Perseguido por uma escolta do coTonel J oão Sulpicio, homem 
pacifico, que nunca 1commetteu c:cime algum, encontraram-se as duas 
escoltas - a dirigi d~,' pelo coronel João Sulpicio e a do coronel Anto-
nio Paes - no Co~ipó de Ouro, onde existe a fabrica ele i)olvora. 
Ahi, resistindo á ordem ele pTi8ão do coronel João Sulpicio, e ati-
rando o coronel Antonio Paes a sua gente contra a desse coronel, 
era natural que o piquete elo coronel J ·oão Sulpicio fizesse fogo e 
visasse de preferencia o coronel Antonio Paes. 

Esta, Sr. Presiqente, é a verdade com relação ao caso de Matto 
Grosso. 

Como já disse, condemnamos ele qualqueT fórma esse clesenbce, 
porque não podemos pactuar, nós rnpresentantes da Nação, com actos 
dessa natureza, que }le alguma fórma tisnam a victoria da revolução 
Matto-gro.ssense. 

Sr. PTesiclente, f'U era mesmo obrigado a fallar, uma vez que o 
honrado Senador por P ernambuco procuro11 justifi car o procedimento 
do Sr. Presidente da Republica, em relação aos negocios políticos 
ele Matto Grosso, cifanclo-me nominalmente. 

S. Ex. affirmou que o Sr. Presidente «la Republica quiz sempre 
a 1conciliação no Elstado ele Matto Grosso. Não é positivamen_te 
verdade . ._, / 

·E' .certo, e j•á o repeti, cl\:Jsta tribuna, que foi o Sr. Presidente 
da Republica, quando Senador, a quem a opposição ele Matto Grosso, 
por meu intermedio1 fez arbitro ·dos negocios que lá então se pas-
savam. 
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Quando S. Ex . a:ssumiu o poder, tive eisperanças de ·que olle 
pudesse fazer a conciliação. Infeli.zmente, porém, os seus esforços 
não foram ·de modo a fazer valer no espi rita dos dominadores de 
Matto Grosso essa necessidade mgente e imprescindivel. 

Qualquer edorço ·que porventura fizesse o Sr. Presidente da 
Republica em relação á conciliação no Estado de M<atto Grosso, não 
teve Tesultado e esse pTOposito desappareceu ·compleitamente depois 
do tratado de Petropoli.s, porque S. Ex. identificou-se dahi eun deante 
com o Sr. coronel Antonio Paes . 

Mais taTde, repellida a candidatura do ST. Bernardino de 
Campos, a separação de S. Ex. do Senador .que neste momento oc-
cupa a attenção da Casa e a sua approximação incondicional ao go-
verno do Estado de Matto Grosso, fez com que a alliança entre o 
Presidente da Republica e1 o governador desse Estado ficasse indis-
soluvel. 1 

Dahi a primeira manifestação do Sr. Dr . Rodrigues Alves em. 
relação ao governo de meu Estado . 

Não é capaz de provar o honrado .Senador pelo Estado ·de Perc 
nambuco que houvesse manifestação franca do Sr . Presidente da 
Republica dahi por deante para se ~onseguir a conciliação, que tanto 
desejavam aquelles .que teem re•sponsa·bilidade na política do Es-
tado . 

Sabem o Senado e a Nação que a opposição no Estado de Matto 
Grosso nunca foi um obstaculo para que a pacificação se fizeisse in-
teira e digna, . restabelecendo-:se a ordem e, mais do que isso, as 
finanças aTruina:das do Estado . 

Em Outubro, todos •sabem, para lá foram o meu illustre. compa-
nheiro de rnpresentação, o Sr . Dr. Metello e o integro magistrndo, 
Dr . Manoel Murtinho, tratar exclusivamente de uma conciliação que 
assegrnrasse a tranquillidade e res.tabelecesse a ordem alli . 

Infelizmente não chegaram a um accoTdo, e eu lastimei sincera-
mente, porque empreguei todos os meus esforços. 

O SR. METELLO - Só pude fallar com o governador uma vez. 
O SR . A. AzEREDO - Do que digo dou provas, appellando para 

o honrado Senador por .s . Paulo, o Sr. general Glycerio, que dirá 
qual a minha attit11de deante das conferencias ·Sobre a conciliação no 
meu E stado. 

Disse a S. Ex . que, para se fazer a pacificação em Matto Grosso, 
eu estava prompto a ceder a minha cadeira de Senador, afim de que 

·para ella fosse eleito o coronel Antonio Paes, deixando o governo do 
Estado ao seu substituto legal. 

E' testemunha desse facto o honrado Senador pelo Estado de 
S. Paulo. 

O SR. FR.A.Ncrnco GLYCERIO - E' a ve1,dade. 
O SR. ANTONIO AzEREDO - Depois disto empreguei todos os 

meios possíveis e imaginaveisi para que a pacificação fosse um facto 



na minha terra, porque, já 'disse uma vez, e repito: considero Matto 
Grosso acima de todos ·OS interesses e de todas. as ambições. 

Para bem collocaT o meu Estado, jámais encontrei uma difficul-
da,de; e, si porve!Jltura eu possa ter vícios e defeitos, alto e bom ~om 
assevero ao Senado que sou integro no Estado ·de Matto Grosso . Mas, 
eu disse a,qui, não só no meu como em nome da repreisentação do 
meUJ Estado, que não teriamas duvida alguma em a0ceitar a propria 
intervenção do Governo Federal no Estado, uma vez .que o Sr. Dr. 
Rodrigues Alves nos désse um commandante de districto militar capaz 
de garantir a vida e as propriedades dos noss.os amigos dali. 

Nunca pedimos ·outra cousa; nunca outro foi o nosso ·objectivo, 
sinão o de procurarmos garantir a vida, a propriedade elos oppos•icio-
nistas ele Matto Grosso. Foi isto exclusivamente o que sempre pe-
dimos. Nunca aspiramos mais do que isto; e, crentes de que seriamos 
attendidos, foi que por intermedio do honrado Senador, o Sr. Me-
tello, solicitamos. uma conferencia com o Sr. Presiide~te da Re-
publica . 

.S. Ex., o Sr. Presidente da Repuiblica, si quizesse a paz no 
Estado, por meio de, um simples telegramma, de um telegramma 

amistoso ao governador do meu Estado, tel-a-ia estabelecido. 
Mas o Sr . Presi~onte da Republica não quiz que a paz alli rn 

fizesse1 ; mostrou a sua parcialidade, a sua indefectibiliclade para com 
'º presidente de Matto Grosso, declarou ao Sr. Senador Metello 1que 
já tinha dado or·dens terminantes ao commandante da guarnição alli 
estacionada que, a todo transe, prestasse o ·seu apoio ao coronel An-
tonio Paes e que ao cpronel Antonio P.aes. havia ·aconselhado que a1·-
masse paisanos para noder Tesis.tir á opposição . 

E não foi por outro motivo, Sr . Presidente, que S . Ex. o Sr. 
Presidente: da RepUJblica consignou em sua mensagem e Tes·alta do 
aTtigo de S. Ex. publicado no Di.ia(rio Official, a declaração de que 
o coronel Antonio Paes dispunha dos elementos indispensaveis á 
suffocação ·da r e;volta. 

Creio que o Senado não póde desCJonhece.r isto. 
O desejo do Sr. Presidente da Republica - que ninguem se 

illuda - era esmagai• os i·evolucionarios, fazendo triumphaT o seu 
amigo, o coronel Antonio Pae<S. 

Mesmo depois de hav~r explodido a revolução, ella poderia ser 
sustada si, ao envez do Sr . Presidente. da Republica ter mandado 
uma expedição militar com 10 fim consignado na mensagem, de aUJ-
xiliar as forças fe.deraes alli estacionadas, no sentido de, prestar braço 
forte áquelle governadpr, esmagando os revoluciionarios, tivesse orde-
naido ao commandante1 do distri<Cto que procurasse manter a ordem e 
garantir as vidas e as p11opriedades de todos, indistinctam~:mte. 

Mas, o Sr. Presiqente da Republica assim não quiz e a revolu-
ção seguiu o seu caminho até o dia 1° em que os revolucionarios en-
traram triumphantes µa Capital d.o Esta·do. N10 dia 2 assumiu o 



governo do E stado o coronel Pedro Leite Ozorio, por tel-<o abandona-
do o c011onel Antonio Paes . 

O coronel Pedro Leite, Ozorio, devo declarar ao Senado alto e 
bom siom, não tom-0u absolutamente parte no movimento revolwciona-
rio e o que se diz delle, quer na impre.nsa, quer fóra della, não passa 
de vilania e calumnia. 

O Sr . coronel Pedro Leite Ozorio nunca sahiu da Capital, es-
teve occulto n'uma casa rnspeitavel, e o contrario não podem dizer 
os calumniadores, que affirmam que o coronel Pedro Leite Ozol'Ío 
foi ·connivente com a morte do coronel Antonio Paes. 

Asmmindo ·O governo, o ·coronel Ozorio o· fez legalmente, dentro 
da Constituição dio Estado, oom a sua consciencia tranquilla, porque 
é um homem de honra e de brio . Quem o disse foram os. seus maiores 
opposicionistas . 

Quando se tratou da eleição presidencial no Estad-0 de Matto 
Grosso, sendo candidatos o Sr . c-0ronel Antonio Paes para presidente 
e o Sr . coronel P c1dro Oziorio para vice-presidente, os meus amigos, 
então foragidos no Paraguay, por falta de garantias no Estado, pu-
blicaram um artigo honnosissimo á pess.oa do Sr . coronel Pedro 
Leite Ozorio, e eu peço licença ao Senad·o para le1r um pequeno trecho 
desse artigo . 

Aqui está o numeiro da Rewcção (mostrando) orgão do partido 
republicano de Matto Grosso, Gom a declaraçãio de que é publicado 
no Panguay por falta de garantias no Esta!do. 

Eram os seus redactores principaes os. Srs. Generoso P<0nce e 
Antonio Corrêa da Costâ, chefe do partido rnpublicaruo em Matto 
Grosso e ex-governadúr ·do mesmo Estado, ao qwal prestou excellen-
tes serviços: 

Note o Senadio que quem isto escreveu era um inimigo figadal 
do Sr . . cor·onel Pedro Leite Ozorio, mas, que fazia solemne justiça 
ao seu criterio, patriotismo e caracter. 

Oontinúa o artigo : 
"Porque, pois, se emparelha o Sr. Pedro Leite com essa cafila 

de assassinos e ladrões de má catadura em tão aTriscada empreza 
eleitonl i Lembre-se que o seu nome, através de todas as vicissitudes 
e dos choques das paixões partidarias por que tem passado a nossa 
terra, é um elos poucos que se têm conservado puro e immaculado e 
niiio póde servir de bandeira aos desclassificados pela sua deshonra . 
Nunca figurou elle escripto com o sangue de seus conterraneos no 
rol dos coripheus da ignomínia,; nem o respeito e a veneração de 
que o cercam os homens de bem tem outra origem sinão a correcção 
e dignidade com que sempre procedeu S . S. 

Porque, pois, deixa -0 Sr. Ped110 Ozorio essa pods1ça? retrahida 
que sempre manteve e consente, por uma condescen encia que não 
está de accordo co~ o seu passado, figurar sew niome nessa, lista, 
como Ohristo no Calvario entre dous ladrões crucificados i Não ! O 
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Sr. Pedro Leite Ozorio deve ser excluído da chapa . Nella só podem 
tomar parte os Severos, os Henriques, os V eriatos. e Aquínos ou 
quaesquer outros equivalentes. Um homem digno e honrado e .que 
prese seu nome não ·deve hombrear-se com esses misera veis." 

V ou ler um trecho d10 artigo a que me rnferi publicado no n. 9 
de 20 de setembro de 1902 do jol'nal A Reacção : 

"Consta-nos ·que, ·OOmo guarda de honra ao n1ome do Sr . Tótó 
Paesi, candidato á presidencia d10 Estado, es.tão indigitados para 
figurarem na mes;ma chapa, como vice-presidentes, os Srs. Pedro 
Leite OzoTÍo, Severo da Costa e Silva e Hemique Paes de Barros. 

Não nos admira que o Sr . Totó Paes, lançando-se com a au-
da.cia de um flibusteiro ao desconhecido, tivesse a cautela e a pre-
visão de fazer-se acompanhar do cunhado e irmão na arriscada em-
preza a que se propõe. Ü que, entretanto, nos swrprehende ver-
dadeiramente é ver encaTapitado, entre os camellos que formam 
essa caravana. sus·peita, ·carregada de despojos e coberta de sangue, 
o vulto do Sr . coronel Pedro Leite Ozorio - a destacar-se no fund•o 
negro do painel . 

Bem sabemos que S . S. é um d1os chefes políticos desta situa-
ção, mas por isso mesmo extranhamos o facto; pois, tendo em conta 
de adversaria intransigente e irreoonciliavel, não podemos deixar de 
reconhecer em S. S., e nisto fazemos justiça, um caracter impol-
luto, uma alma profu'ndamente honesta e patriotica e da mais trans-
parente probidade . " 

E' um juízo mai& q-ue insuspeito este do orgão A IMacção, que se 
publicava no Paraguay quando estavam foragidos os nossos amigos . 

Portanto, o Sr. coronel Pedro Leite Ozorio, assumindo o go-
verno do Estado ·de. Ma:tto Grosso, fel-o legalmente e é este o unico 
ponto de que se pócle tratar nesta Casa. A conclusão do parecer 
da Commissão de Comtituição e Diplomacia foi dada muito sensata-
mente, observando exclusivamente a Constituição de 24 de feve-
remo. 

Não se póde combater juridicamente a ascenção ao poder do 
coronel Pedro Leite Ozorio . 

Onde iriamas entfüo parar, senhores, si porventura, o facto de 
cahir pelo punhal ele um assassino, ou por uma consp'iração de qual-
quer ordem, o Presidente de qualquer Esta:do ou mesmo o da Re-
publica ficasse impedido de tomaT conta do govemo seu primeiro sub-
stituto legal? Por que Tazão havíamos de imaginar semelhante 
absurdo? Nesse caso, temos andado em perfeita e completa balbur-
dia e, mais do que isto, em plena, inconstitucionalidade. 

O SR. GoNÇAL~s FERREIRA - Mas o coronel Antonio Paes 
morreu no dia 6 e desde o dia 22 o seu substituto estava no governo. 

O SR . A . ÀZEREDO - Que tem isso? O coronel Antonio Paes 
estava foragid-0, não se sabia o rnmo que havia tomado e IO governo 
não podia ficar acephalo. Ouça V. Ex . Si porventura o coTonel 
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Antonio Paes tivesse surgido em qualquei· ponto do Estado de Matto 
·Gros~o, a~parado 1ou não pelas forças federaes, e proclamasse alli 
a eXIstencia do seu governo, a intervenção seria justa o Govemo 
Federal deveria mantel-o em sua p:osição a<lministrati;a e eu es-

. 1 ' taria <le p eno a:ccôrdo com V. Ex. 
O SR. GoN\ÇALVES FERREIRA - Já estava outro no governo. 
Ü SR. A. AzEREDO - P.orque 10 governo não podia ficar aoe-

pha1o e o coronel Antonio Paes estava foragido. Portanto, a ascen-
çã:o do coronel Pedro Leite Ozorio foi legal; nem se póde dizer o 
contrario. 

Legal foi tambem a ascenção do marechal Floriano Peixoto, 
que substituiu :o marechal Deodoro. 

Não se póde dizer que o marechal Deodoro tivesse renunciado 
&o seu cargo, levaJclo sómente pelo seu patriotismo - que o foi tam-
bem; mas porque circumstancias revolucionarias determinaram o 
seu abandono do poder. 

Pergunta:ria, Sr. Presidente, exemplificando, ao honrado Sena-
dor por Pernambuco: O marechal Flori·ano não estava já de accôr-
do com o Preédente da Republica, marechal Deodoro, tal qual 
como -o hornado Senador pelo Estado de Pernambuco não estava de 
·accôrdo com o illustre Presidente da Republica, DT. Campos Salles. 

Pergunto : Estando S . Ex. em opposição, como estava, si por-
ventura ufua fatalidade permittisse que um sicario viesse a suppri-
mir o Dr . Oamp10s Salles, pelo assassinato, o honrado Senador por 
Pernambuco, assumindo 10 gove.r:no, seria um suspeito, pelo simples 
facto de não pertencer á pa1,cialidade política do Dr. Campos 
Salles? 

E' um argumento. S. Ex. não podia ser considerado um sus-
~ito . 

O seu modo de ver, a sua integrida·de política, a sua moral 
jmpediriam que tal Se désse . Mas, Sr . Presidente, o facto é este: 
S . Ex. .poderia evitar de. ser calumniado por seus adversa rios polí-
ticos, por seus inimigos pessoaes, como o foi, por exemplo, o Dr. Mo-
noeJ Victorino, caluanniado, vilipendia.Cl:o, arrastado pelas ruas como 
um assassino vulgar? 

E, assim tambem, foi possível evitar que se dissesse, -durante 
alguns dias, que o Sr. Senador por S. Pau}o era, tambem um cum-
plice de tentativa de assassinato contra o Presidente ·da Republica? 

Quem é que póde honestamente, integralmente dizer, dentro 
desta Casa, ou fóra della que o Sr. Dr. M1anoel Victorino tenha 
sido cumplice da tentativa ·de assassinato e que, com elle, tenha tam-
bem sido cumplice o genernl Gly-cerio? 

E não foram elles anastados pelas roas do Rio de Janeiro eomo 
taes, para só mais tarde, afastados ·desses a<lontecime.ntos miseraveis, 
sa.liírem impolhutos1 dessas calumnias -0s dois illustres brazileiro~ ~ 

E' -0 -caso que se dá no Esta-d-0 de Matto Grosso. 
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Preparou-se aqui essa. atmosphera pe:rfida e oolumniosa, de que 
tinha sido •ass-ass·inado cobardemente, trucidado miseravelmente, o 
governador do Estad·o de Matto Grosso. 

Isto não se dizia de publico . Prime.fro se vem murnmrand°' 
pelas esquinas, pelos cantoe das ruas para .que, depois de bastante 
infiltxada essa calumnia nos espíritos malevolos, podesse explodir, 
dizendo·-se : ahi está, ü a·ssassinl:!-to do governado·r do E stado de 
Matto Grosso, é um assassinato político, commettido pelo vice-pre-
sidente do Estado. E houve. na imprensa quem dé.sse curno a essa 
calumnia. 

Boi exactamente porque o Gove.rno occultou os telegrammas qu~ 
deviam ter sido publicados antes, de modo q:ue não confundissem 
opinião em relaçã:o aos acontecimentos de Matto Grüsso. 

Mas isto nfuo aconteceu; tudo se preparou e a indignação foi · 
completa quando explodiu a noticia, do assassinato de Matto GrosS-O. 
Todo o mund'o acreditou, e telegrammas., annunciando esse factot 
foram expedidos para todos os Estados . 

Felizmente, Sr. Pxesidente, os revolucionarias piodem dizer, de 
fronte ergu~da, ao paiz inteiro, .que mantiveram a ordem e a tran-
quillida.de no Estado ·de Matto Grosso, após a ascençã:o do governa-
dor actual. E o fizeTam do modo o mais s.olemne, porque ª'º lado 
do ·coronel Antonio Paes estavam os mais exalta·dos, e mais .do que 
isso, os mais violentos. 1 

Com o coronel Antonio Paes estava o .alferes Corrêa Lima, que 
eu denuncie.i desta tribuna ha mais de um mez, dizendo que tinha 
sido o autor da primefr~f· inrnrreição de Matto G1;osso, quando foi 
a Poconé depôr os vereaqores e intendente da Camara Municipal. 

Denunciei desta tribuna que o capitão Narciso, de quem ouvi 
de um general merecedor da maior consideração ·do paiz, que eTa um 
espurio do exercito. EUJ Çiisse que esse homem, commandante de po-
licia, era cumplice dos crimes do coronel Antonio Paes, era um dos 
instrumentos mais poderosos para as suas violencias. 

Pois bem, o alferes Corrêa, Lima e o capitão Narciso, o Dr. 
Lago, que havia feito parte da junta revolucionaria, todos estes e 
mai s o coronel Severo, cunhad•o do governador do Estado e assassino 
conhecido, ·que, a sangue frio, pelas suas proprias mãos, atirara , 
contTa dous camaradas, .como é sabido em Matto Gross>0, e mais 
que t inha feito desapparecer outros seis camaradas que iam a 
Ouyabá p1restar seu depoimento no · inquerito policial instaurado a 
respeito da morte ·dos dous primeiros, teooo estes .seis sah'ido da 
Usina da Conceição e nunca mais voltaram nem chegaram ao seu 
destino, tendo a mesma: s.orte dos 17 da bahia do Garcez; esses ho-
mens, não fallando em ffJit ros que estão livres e garantid,os em sua 
vida no meu Es.taido pelos nwolucionarios, foram encontrac103 a.o 
lado do coronel Antonio Paes e ahi estão para justificar que 
não havia tal ferocidade da parte dos revoltosos. 
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O ·coronel Peidro Leite Ozorio, quando soube da morte do coro-
nel Antonio Paes, confiou exa·ctamente o exame cadaverico a 11m 
medico amigo da parcialidade delle, fazendo-o acompanhar pelo co-
ronel Severo, seu cunhado, e entregando-lhe o corpo para que elle 
fizesse a veTificação e '° enterramento, pondo-se elle governador ás 
ordens do coronel Severo para tudo que fosEe necessario . 

Façamos agora a cornp;aração desse acto do 1° vice-presidente do 
Estado com o do Sr. Presidente da P..epublica em relação ao general 
Travassos . Comparemos e ·diga 'º Senado, com isenção de animo, 
quem procedeu . melhor : si o coronel Pedro Leite Ozorio, entregando 
ao cunha.c1o do coronel Antonio Pae,s .o seu cadaver e pondo~se ás 
ordens do que elle carecesse para que fosse respeitado e feito con-
dignamente o seu enterramento, ou si o Presidente da Republica 
ordenando ·que '° general Travassos, a mormr, - e contra quem 61] 

me manifestei desta tribuna - fosse levado de sua casa, durante 
quatro horas de penosíssima viagem, para o Hospital do Andarahy, 
onde se deixou .que a sua ferida não fosse cuidada em tempo, concor-
rendo-se pal'a que elle de facto desapparecesse, como assim atteston 
o Sr. Dr. Daniel de Almeida, operador notavel. 

Quem andou melhor, o coronel Pedro T.ieite Ozorio fazendo com 
que fossem prestadas as homenagens dev'das ao coronel Anto11io 
Paes, ou o Presi<lente da Republica, 11ão conseJJtindo que a familia 
do geneTal Travassos levasse o coTpo do seu chefe para casa e dahi 
para o cemiterio, privando dictatorialmente das honras militares a 
que tinha direito e ·concorrendo para que elle desappareoesse? 

O SR . RosA E SIL v .a. - Esses factos deram-se agora? 
ü SR . A . AzEREDO - Não se ·deram agora; sabe V. Ex. quan-

do se deram. 
O SR . RosA E SrLVA dá um aparte. 
O SR . A. AzEREDo - Eu apoiei infelizmente e V. Ex. apoiou 

tambem os factos de Matto Grosso. V. Ex., então, estava commigo 
na questão de Matto Grosso e agora não está . 

Sr . Presidente, esses factos todos são lamentaYeis. E são hu-
manas as violencias do coronel Antonio Paes? 

As. violencias do coronel Antonio Paes são um facto que não 
póde ser contestado. A revolução nada mais foi do que um corollario 
daqueHas violencias., sendo elle, infelizmente, a victima dos aconte-
cimentos. 

Mas, Sr. Presidente, não é só o facto do general Travassos 
qne póde Eervir de comparação ao que se passou em Matto Grosso. 

Quem póde evitar que as multidões despeitadas, soffredoras, 
victimas de violcncias continuas, no momento da victoria commettam 
abusos e tropelias? 

Imaginemos que realmente o coronel Antonio Paes foi assassi-
nado pela multidão revolucionaria. Que Tesponsabilidade, que culpa 
podem ter o coronel Ponce ou o coronel Pedro Leite Ozorio? 
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O SR. RosA E SrLvA - V . Ex . está justificando a necessidade 
do estado de sitio, para oonter a, multidão despeitada. 

O SR. A. AzEREDO - Está V. Ex. engana-do.; mas fal-o-ia, si 
a Constituição permiittii.sse. 

Mas, vencedora a revolução, naturalmente o Sr . coronel Ponce 
chamou á ordem os seUJs commandE~do.s , e, graças a isto com certeza, 
desgraças nã·o teem sido registradas. 

Note o Senado que estou mencionando os factos, declinando os 
nomes dos homens. que estiveram n·o movimento e -que se acham in-
teiramente garantidos, o que quer dizer que, em Matto Grosso reina 
a paz, impera •a ordem, estando ~t assembléa do Estado Teunida, as-
sembléa essa que é composta em sua maioria de amigos do coronel 
Antonio P aes . 

Isto que1' dizer, Sr . Presidente, que o meu Estado está sob a 
mais completa calma, que a ordem alli está completamente resta-
belecida. 

'Mas, vou concluir. 
Ninguem pód-e evitar essas violencias . Felizmente em Matto-

Grosso nenhum assassinato foi commettido . 
Mas, todos nós não -conhecemos o que se passou na guerra do 

Paraguay, depois de .se ter vencido Solano Lopez, que foi assassina-
do por um soldado? ! 

1 

O SR . PIRES FERREIRA - Naquellas oondições não foi um a&-
sassinato. 

O SR. A . AzEREDO - Para honra do seu nome, para gloria de 
sua memoria, é claro que o general Camara não poderia desejai- que 
a morte de Salano Lopez fosse o resultado de um assassinato. 

O SR. PIRES FERREIRA - Apoiado . 
O SR . A. AzEREDO - Mas, Sr. Pl'esidente, não me quero alon-

gar; vou terminar o meu desalinhavado discurso. Antes, porém, devo 
relembrar outros ·casos que não podem nem elevem ficar neste mo-
mento esquecidos . 

Não serão, porventµra, conhecidas as violencias aqui praticadas 
cm 1894? ! 

Entretanto, o honrii.do Senador por Pernambuco, que j á então 
fazia parte do Congresso como eu, as app-r-0vou . 

Já terão ficado esquecidas as violencias que aqui occorreram 
por occasião da revolução de Novembro?! 

Ao tempo do governo elo marechal Floriano Peixoto, violencias 
não foram praticadas ~uer aqui na ilha do Governador, quer nos 
Estados de Paraná e Santa Oatharina? ! ( Pau'6a.) 

Entretanto, o Congresso entendeu que .devia <lar o seu assenti-
mento aos actos praticados p.or aquelle marechal. 

Não é conhecido ela. Nação o que occo1Tcu após a victoria de 
CanUJdos, o massacre que alli se praticou 1 
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Não conhecerá. o honrado Senador, porventura, o que se passou 
no Estado da Bahia? 

Sobre tud.o isto silenciou o nobre Senador, e só agora, ao surgir 
este facto lamentavel e desgraçado do meu Estado, é que S. Ex. 
investe contra elle, referindo-se, aos eX'cessos que alli se dão, de ma-
neira que não fica bem ao espirita criterioso e lucido elo honrado 
Senador por Pernambuco. 

O füt. Ros.A E SrLV.A. - Referi-me ás atrocidades articuladas 
aqui da tribuna por V. Ex. e seu companheiro de bancada. V . Ex. 
e o Sr. Dr. Metello discutiram isto longamente e de lado a la.do 
mencionaram atrocidades que envergonhavam o Estado. 

O SR. A. AzEREDo - Eu me referi ás de Pcmambuco, como ás 
de todos os Estados. 

Mas, Sr. Presidente, antes de concluir, devo dizer, em nome 
da representação do EstBJdo de lVIatto Grosso, que para nós era in-
teiramente indifferente que fosse· ou não decretado o sitio ; 0 que 
sempre .quizemos foi a garantia da ordem no Estado, para que pu-
dessemos exercer os nossos direitos políticos . 

Não podemos acceitar a doutrina da mensagem por ser iucon-
gtitucional. Exactamente, ao contrario do que disse o honrado Se-
nador por Pernambuco, o parecer da Commissão está lavrado com 
uma integridade rara e de accôrdo com as disposições da Constitui-
ção . E' um parecer que não póde deixar de merecer OE applausos 
desta casa do Congresso . 

Portanto, ao sentar-me, declaro ao honrado Senador por Per-
nambuco que não tive em mente ferir a sua susceptibilidade em i·e-
laçã·o ao Estado que dirige como chefe político; o meu intento era 
rnbater a sua accusação com outra semelhante. Felizmente, V. Ex. 
confeissou que não me tinha ouvido bem e isto obrigou-me a occupar 
a attenção do SenBJdo . Sento-me agora, declarando que me louvo 
no parncer ela Commissão de que faço parte e que não subscrevi 
porque interessa directamente ao meu Estado . 

Sr. Prnsidente, o goveTTI.o_ de Matto Grosso é legal, o coronel 
Pedro Leite Ozorio é um desambicioso. é um negociante mm preten-
~ões políticas, que acceitou a eleição para vice-presidente porque os 
seus amigos lh'o impuzeram e qun assumiu o governo neste momento 
para não o deixar acephalo . 

A assembléa do Estado, que pertence ú parcialidade do coronel 
.Antonio Paes, está ·de accôi·do com o coronel OzoTio, deu-lhe o com-
promisso e declarou-se solidaria com elle. 

Outra solução, que não esta, seria uma verdadeira calamidade; 
e eu ergo votos de agradecimento ao Todo Poderoso, por estar o Con-
gresso funccion ando, porgue, si elle não estivesse rnunido, segundo a 
mensagem do 1Sr. Presidente da Republica, S. Ex. rasgaria a Consti-
tuição no seu coração, decretando o estado de sitio para Matto Grosso 
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e, mais do que isto, commetteria um verdadeiro absurdo, nomeando 
para alli um interventor. 

Tenho concluído. ( M u'ito bem; rnMito bem,.) 

O Sr. Rosa e SHva (para wna explicaçii,o pe~i.o.al) - Sr. Pre·-
sidente, nos termos do Regimento não me é permittid-0 discutir nova-
mente o parecer em ·debate. Assim limitar-me-hei á explicação pessoal 
que me trouxe á tribuna. 

O honrado Senador Sr. Antonio Azerndo, na referencia que fez 
ao Estado de Pernambuco, a~arteando-me, parecia alludir a factos 
alli -0ccorridos, depois que tenho .a direcção política, pela extrema 
benevolencia dos meus amigos. 

O SR. A. À.ZEREDo - Mas en citei os nomes. 
O SR. RosA E 18ILVA - Não ouvi S. Ex. citar nomes. Pelo seu 

di scurso, porém, ficou bem claro que S . Ex. S'3 referia a dous factos 
anteriores á minha responsabilidade na direcção política de Pernam-
buco: um delles praticado no Imperio sob uma administração liberal, 
e os que me conhecem, e teem acompanhadu a minha modesta vida 
publica sabeµi que fui no antigo Tegimen um conservador, como o 
sou na Republica. O assassinato de Bod-é foi commettido pelo partido 
chefiado pelo Dr. José 1Mariano, o outro, perpetrado durante a admi-
nistração do illustre I;leputaclo pelo Dfa.tricto Federal, Dr. Barbosa 
Lima, que, .Sr. Presà.dent~, não teve nesse crime a responsabihdade 
que se lhe attribue. 

A minha direcção política no E stado de Pernambuco data da 
administração do meu mestre e amigo Dr. Joaquim Oorrêa de Araujo. 
Depois que os meus arlJ.igos, por sua extrema benevolencia, me força-
ram a assumir a responsabilidade ela direcção da política do Estado 
de que me honro de sr filho, Pernambuco tem tido tres govern:adoms: 
, o primeiro, o Dr. J oaq,llim Oorrêa de Araujo, o segundo o nosS-O col-
lega, meu distincto amigo Dr. Gonçalves Ferreira, e o terceir-0, o 
nosso collega, meu não menos clistincto amigo, Sr. Segismundo Gon-
çalves. 

São nomes feitos; :P,omens conhecidos no paiz, capazes de occupar 
as mais altas posições e não podem siquer sei· suspeitados de patro-
cinar atrocidades. 

!Ao homado Senador repito : o E sta·do de P ernambuco póde servir 
de moclefo aos melhor governados. 

Tem um defeito : é não faze1· reclames. A nós, µernambucanos, 
sati sfaz a consciencia do esforço qge empregamos em pró] do engran-
decimento de nossa terra natal. 

A outra referencia do honrado Senador foi á minha attitude em 
relação á política de Matto Grosso. V. Ex., Sr. Presidente, a conhece 
perfeitamente : conservador, não podendo applaudir revoluções, por-
que a ninguem é dado traçar-lhes os limites ; conhecendo os horroTes 
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das luctas intes!inas e não querendo para minha patria o regirnen da 
caudilhagem, que é o grande escólho das republicas, eu, Sr. Presi-
-Oente, fui e sou contrario ás deposições . 

.Assim me manifestei contra a primeira deposição que se fez em 
J.:iatto Grosso, quando governava o Estado um parente, creio que um 
tio do honrado 1Senador, Sr. A. Azeredo, como sou hoje contra a 

Teproducção do mesmo facto, aggravado pelo assassinato do presidente. 
O SR. A. AzEREDo - Quem foi a favor da primeir.a foi o Dr. Ro-

drigues Alves. 
O SR. RosA E SILVA - O illustre Sr. Presidente da Repub1ica 

não foi pela deposição, apenas defendeu nesta Casa o então Presidente 
Sr. Dr. Campos Salles; seu discurso está nos Annaes. 

S. E x., repito, não applaudiu a deposição que se fez; ao contra-
rio, defendeu o Sr. Dr. Campo;:; Salles, dizendo que este tinha dado 
-0rdens ao commandante do <listricto militar, para garantir o presi-
dente do E stado, mas que esses telegrammas haviam sido intercepta-
dos. Foi esta defesa que então fez o Dr. Rodrígnes Alves. 

O SR. A. AzEREDO - Então nós não tínhamos razão. 
O Sn. RosA E SILVA - Nós tínhamos razão, porque a deposi-

'Ção se effectuou; nós tínhamos razão porque contemporizar com facto.'! 
desta natureza é animar a praticn. de outros. 

O que se está passando agora em Matto Grosso é o resultado 
dessa primeira deposição. 

}'actos desta ordem proliferam, podem tomar proporções maiore-
·e affectar a viela nacional. 

1Si ha momento - digo com a maior sinoeridade perante Deus -
em que desejo enganar-me, é este, Sr. Presidente, poTque não sei o 
que será do rngimen. o que será da patria brazileil'a. si a paixão po-
liti0a ente,nder que 'ª Slllppressão das autoridades consti tuidas é o meio 
regular <le collocar no poder os adeptos <la sua parcialidade ! 

Não sei que será do depositaria do poder publico, actuial ou fu-
turo, em qualquer época, Ei na massa que não reflecte, si na turba que 
não ·se governa, 'SÍ na multidão que desvaira, ficar firmado o principio 
de que todos os meios i;ão bons para se conseguir a posse do poder. 

Triste situação se deparará á Republica, quando sicarios, que in.-
felizmente não faltam, puderem ser armados para <le frente ou traiçoei-
Tamente supprimirem a vida elos chefes de Estado! 

Por isso, já disse e Tepito, aquelles que teem a responsabilidade da 
sitU1ação neste momento, aquelles que teem a responsabilidade do voto 
da maioria, que reflictam bem no que estão fazendo, no principio que 
vão prestigiar . 

Já não 'Será o longínquo Estado de Matto Grosso entregue ás 
vinganças da revolução triumphante, mas todo o paiz, pelo perigo que 
o ameaça, deante do principio, de que a successão da autoridade con-
-sti tuida, da autoridade suprema, "e legitima pelo facto do seu deS-
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apparecimento, mesmo que este seja violento, criminoso e adred.e-
preparad-0. 

Sr. Presidente, o honrado Senador referi111-se ainda ás violeucias 
praticadas no governo do Marechal Floriano Peixoto. 

Eu posso, felizmente, ·dizer que não pertencia ao numero daquelles 
que o applaudiram. 

E nesse numero, parece-me, achou-se então o honrado Senador por 
Matto Grosso. 

Essas violencias, porém, foram exeTcidas em periodo i-evoluciona-
rio, e naturalmente o Congresso, ao julgar dos actos praticados ~u
rante o sitio, teve que aprecial-os, em seu conjuncto tendo em coillltdR-
ração o principio superior que corpol'ificou a Tesistencia elo Marechal 
Floriano Peixot-0, a victoria da legalidade. 

Ainda assim, proposto o adiamento do Congresso Nacional, fui 
d-0s que a esse acto se oppuzeram, Teceiando violencias á liberdade e á> 
vida dos vencidos. 

N aquelle peTiodo em que a victoria assegurava ao :Marechal Flo-
riano Peixoto -0 poder de fazer o que bem ~he apr·ouvesse ; naqucl~e 
peniodo em que se nos ameaçava com a renuncia de S. Ex. e a anarchia 
consequente si o Congresso lhe negasse o adiamento, tivemos, eu e os 
meus amigos, o patriotismo de resistir . 

Felizmente, senhores, para os que nessa occasião se oppureram 
ao adiamento do Congres'so, uma das paginas mais brilhantes da nossa 
historia parlamentar, felfzmente para o paiz .e para o proprio Mare-
chal Floriano Peixoto, S. Ex. teve a comprehensão da sua ºTande 
responsabilidade e peTmaneceu nobremente no seu posto. 0 

Agora, Sr. Presidente, passarei a tratar .de outra allusão ainda 
. 1 ' mais pessoa . · 

E'-me muito derngradavel fallar de mim · mas, a refcl'encia feita 
pelo honrado Senador a isso me -obriga. 

· S. Ex. alludiu á minha divergencia política com o homado ex-
Presidente da Republica, e perg1rntou si naquelle momento o Sr. Dr . 
Campos Salles tivesse sido deposto ou assassinado, eu não assumiria o· 
governo. 

Em primeiro logar, qeclararei ao homado Senador que toda a vez 
que se fallava em movimentos contra ·O homa<lo ex-Presidente da Re-
publica, eu e os meus amigos nos apressavamos cm. tornar bem claro 
que a isso seriamos .absolutamente infensos . 

O Sx. A. AzEREDO - De accôrdo. 
O SR. RosA E SrLVA - Sempre que se conversava a esse respeito, 

eu timbrava em declarar que, si me queriam ver no Cattete ao lado. 
do ex-·President-a ,da Republica, prompto a partilhar de sua sort.e, ten-· 
tassem contra elle qualquer moviment-0 revolucionario. 

O SR . A. AzEREDO - Mas, si a pezar disto . . . 
O SR. RosA E SILVA - Si apezar disto, mão traiçoeira eliminasse 

a. vida do Dr . Campos Salles, cumpriria o meu dever constitucional,. 
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assumiria o Governo, mas assumil-o-hia para punir os culpados, para 
punir os assassinos, estabelecendo entre mim e a parcialidade que ti-
vesse conspirado contra a vida do Presidente da Republica ou contra 
elle açulado paixões a murnlha que a dignidade e a honra estabelecem 
entre homens dignos e assassinos . 

O SR. A. AzEREDO - E' exactamente o que acontecerá em Matto 
Grosso. 

O SR. RosA E SILVA - Não é isto, p,orém, o que está acontecendo 
em Matto Grosso . 

Pela propria descripção feita pel-0 honrado Senador verifica-se 
que -0 vice-presidente do Estado estava escondido em uma casa, â 
e. pera ... 

O SR . A. AzEREDO - A' espera, não apoiado. 
O SR . RosA E SILVA- . . . á espera de que o governador abando-

nasse o poder paTa assumil-o, e logo que soube que aquelle governador 
se havia retirado da capital, deu-·se pre'ssa cm substituil-o . 

Pois bem, Sr . Presidente; ao honrado Senador que fez esta refe-
rencia, eu concito, como matto-grossense, como Senador da Republica, 
como republicano historico, a obter no seru Estado a punição severa 
dos assassinos do coTOnel Antonio Paes. 

O Sii. A . AzEREDO - Descanse V. Ex . que punição seTá feita . 
O SR. RosA E SILVA - Quando o honrado Senador vier dizer aO' 

Senado : os assassinos do coTonel Antonio Paes estão punidos, a revo-
lução de 1vfatto Grosso deixará de ser a rnsponsavel por esrn crime; 
emquanto, porém, S. Ex. não puder fazer isto, a situação da sua terra, 
é e será uma situação manchada pelo sangue . 

Tenho conclui-do . ( M wito bem; mwito bem. ) 

O Sr . Sá Pehoto- (*) - Sr. Presidente, como o i1lustre Se-
nador por Pernambuco - que não tem talvez nesta Casa quem m<ais 
o estime, mais o considere e mais o admire do que eu - não tenho 
ligação de qualquer especie com a politica ele Matto Grosso. 

O parecer não sancciona, como pretende S . Ex., a doutrina de 
que não corrumette crime o grupo político que, dispondo da solidarie-
dade do vice-presidente, obtem a posse do governo pelo assassinato. 
Elle é o primeiro a affirmar que as violencias e os abusos das autori-
dades constituídas encontram paradeiro nos tribunaes, indicando· 
assim aos opposicionistas o caminho legal, como unico a seguir, para 
a i·eparação das lesões aos seus direitos e a repressão dos culpados. 
E, por isso que elle entende que, ainda nos casos mais difficeis e 
mais graves, não se deve abandonar as normas da legalidade, é que, 
i·esistin·do aos impulsos de um sentimentalismo muito explicavel, 
porém rnorbido, abriu a Constituição, e compulsou as leis para tirar 
<lellas o remeclio para o caso proposto ao seu exame. 

( •) Este discurso •não foi re,·isto pelo ora<lor . 
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A questão de Matto Grosso, Sr. Presidente, posta em suas linhas 
cgeraes, é o mais simpleE· possivel: segundo a Constituição de Matto 
·Grosso foram eleitos presidente e vice-presidente os Srs . Antonio 
Paes e Ozorio, ambos tiraram o seu mandato da mesma fon te, foram 
reconhecidos pelo mesmo poder e empossados no meEmo dia. O vice--
presidente foi eleito para substituir o presidente do Estado, no caso 
de impedimento ou de vaga do logar . A vaga, deUJ-se, seja por aS-
sassinato ou por moTte em comrbate ; em virtude de revolução ou não, 
o caso é que se deu a vaga. A quem, pois, competia a substituição 1 
Ao vice-presidente . 

Sendo assim, pergunto : 
Com que direito e a ·que titulo póde o Congresso Nacional privar 

·o vice-preEidente do exercicio do seu cargo? 
Diz-.se. ser elle cumph ce na: revolução, porque foi ao poder em 

virtude dessa mesma rnvolução. 
Mas, Sr. Preúdente, eu não sei em que principio juridico nos 

poderemos basear para privar o vice-presidente do exercicio de suras 
funcções, porque o presidente foi forçado a deixar o governo em vir-
tude de actos de correligionarios. seus. Acaso o vice-prnsidente to-
mou parte directa na revolução ou foi co-auto1· ou cumplice no as-
sassinato? I sto não e~tá provad.o; isto é o que o proprio Sr. Presi-
·dente da Republica põe em duvida. 

O SR. METELLO -Não affirma . 
O SR. SA' PErxqTo - Send-0 assim, será crivel que alguem, por 

uma simples suspeita, possa ser punido ou considerado resp-0nsavel 
por qualquer acontecimento, tenha embora contra si uma presumpção 
por mais grave que possa ser? 

Mas, o Sr . Presidente da Republica não se limita a não affir-
mar a responsabilidaqe do coronel Pedro OzoTio nos acontecime·ntos; 
manifesta claramente duvid a sobre essa responsabilidade . 

A intervenção no caso de Matto Grosso seria um acto de dieta~ 
dura commettido pelo Congresso e a infracção da nossa Cnstituição, 
que estabelece o modo de tornar effe.ctiva a responsabilidade. 

Resta o pedido qe declaração de estado de sitio. 
Dos termos da 11\ensagem se deprehen<le e .dos tdegrammas pu-

blicados pelos jornaes se sabe que não ha mais movimento á mão 
armada em Matto Grosso. · 

O SR . A. AzEREDo - Apoiado. 
O SR. SA' PEIXOTO - Diz o honrado Senador por Pernambuco 

que não h a informaçõl:l s. . Mas, eu pergunto a S . Ex. : si não ha in-
formações que autorizem a negar o sitio como ha para concedel-o ~ 
Ou S. Ex . acceita estas inforniações como verdadeiras, e neste caso 
nós ·devemos ter a certeza que não ha movimento., ou não as acceita, 
·e, neste caso, não pócle servir-rn dessas informações, quando o Sr -
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PTesidente da Republica na sua mensagem considera rrn occasião 
para1yzad-0s os movimentos revolucionarias. 

Diz S. Ex. : "Não reputo as.seguraria a ordem publica. " 
O honrado Senador por Pernambuco invocou -o precedente da 

·concessão do estado de sitio para apurar responsabilidades. 
Além de que um erro não justifica outro erro, devemos notar que 

não é essa a verdade historica, como acabou de demonstrar o i1luetrc 
Senador pela Baihia. 

Demais, devo dizer que ·a proposito de 14 de novembro, a Oom-
missão de Justiça do Senado já deixou ffrmado o anno passado o seu 
pensamento, ·quando deu parecer approvando oi: actos praticados du-
1·ante o estado de sitio. 

Este parncer diz o seguinte : 
"E' ·certo que a razão apTesentada da necessidade ele se apura-

l'Cill reEponsabilidades não justificaria as prorogações do estado de 
.siti-0, porque estas se apuram perante o Poder J udiciario, que não 
carece dessa medida extn:ma para a~iT dentTo da orbita que .lhe tra-
çou <J nosso estatuto fundamental ... " 

São estes os princípios que ainda hoje ms1.enta a Cornmissão de 
'Üonstituição e Diplomacia . 

Sr . Presidente, o parecer póde não corresponder aos intuitos 
do honrado Sr. Presidente da Republica, mas affirmo a V. Ex. 
'1'.lUC respeita a nossa lei fundamental e presta homenagem ao regimen 
federativo, que adaptamos. (Muito bem.) 

Ningucm mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão . 
O Sr . Ros.a e Silva (pela ordem) requer votação nominal para 

.a c-0nclusão do parecer. 
Posto a votos, é approvado o requerimento. 
O Sr . Presidente - Vae-se proceder á chamada para votação 

nominal da conclusão do parecer, devendo responder - sim - os Srs. 
~ .. t - Senadores1 que a approvarem e - não - os r 10 açao .. · que a reJeitarem . 

Procede-se á chamada e respondem - sim - os Srs. Alexan-
drino de AlencaT, Sá Peixoto, Silverio Nery, Urbano Santos, Gomes 
ode Castro, PiTes Ferreira, Raymundo Arthur, Pedro Borges, Pedro 
Ve1ho, Ferreira Chaves, Alvaro Machado, Coelho Lisboa, Araujo 
'Góes, Coelho e Campos, Ruy Barbosa, Moniz F reire, Oleto Nunes, 
Siqueira Lima, Lourenço Baptista, Oliveira Figueiredo, Augusto de 
V asconcellos, Barata Ribeir-0, João PinheiTo, Francisco Glyceri-0, 
Alfredo Ellis, Braz Abrantes, Joaquim de Souza, A. Azeredo, Me-
tello, Xavier ela Silveira, Hercilio Luz, Pinheiro Machado e Ramfro 
Barcellos (33); e - não - os Srs. Belfort Vieira J. Oatunda, Gon-
çalves Ferreira, Rosa e Silva, Virgílio Damazio, Erico Coelho, Lopes 
Chaves e Urbano de Gouvêa. (8). 

O Sr. Presidente - A conclusão ·do parecer foi approvada por 
33 votos, contra oito. Está prejud.ica·da a emeuda .do Sr. Rosa e Silva 
<: outros . 
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Carta do Dr. 'R.odri,gues Alves Filho C') 

"O illustrado orgão carioca! O Paiz, em seu numero de hou< m, 
fazendo ·a defesa da intervenção federal no CeaTá pelos moldes por que 
ella acaba de ser executada, publica a mensagem que, em 1906, o Sr. 
Dr'. Rodrigues Alves dirigiu ao Congresso Nacional , a proposito dos 
sangrentos e luctuO'Sos successos occorridos no Estado de Matto Grosso, 
salientando desse documento o seguinte trecho : 

" Em vossa ausencia para salvar o Estado de :Matto· 
Grosso da anarchia em que ·Ee acha e o regimen republicano 
de um exemplo pernicioso e fatal, eu não hesitaria em decretar 
o estado ·de sitio e nomear um interventor, medidas constitu-
cionaes de caracter extra-0rdinario, que caberiam então nas 
minhas attribuições e necessaria·si para restituir a paz áquella 
circumscripção da Republica, e allsegUTar a liberdade na elei·· 
ção do seu goveTnO. " 

D'ahi conclue o estimavel orgão que - "sómente por uma cir-
aumstancia meramente fortuita é que o actual governo da Repurblica 
não tem o seu modo de agir estribado num precedente completo de in-
tervenção, nos moldes ~o que acaba de ser decretado para o Ceará, e 
ainda mais que -0 Sr. marechal presidente da Republica pódc tran-
quillizar a sua consciencia, cer to de que agiu com acerto e não exorbi-
tou da sua funcção coµstituci,onal, pois, se, em logar de lhe estarem 
entregues neste momento os supremos destinos da Republica, foaae o 
eminente Sr. Rodrigues Alves o chefe da N açã,o, o caso do Ceará seria 
resolvido exactamente 40 modo por que S. Ex. o rcsouveu." 

Parece-me um tanvo precipi tada essa conclusão. Convém que re-
lem bTemos os tristissi.mos acou tecimentos occorridos em 19 06. em 
Matto Grosso, e que tã-0 fuuda impressão causaram. na alma nacional, 
com.o elles se desenrolaram, a que excessos attingiram, e maia que 
tudo a attitude ·q~e sempre manteve o governo ferkral em 1'el<ação á&- au,.. 
toridades estddo·aes, que p;rocurou sempre p1·estig~ar e manter . 

Em 1906, a vida politica desse E stado, desde muito perturbada, 
aggravava-se cada vez µi.ais, e o governo estava informado de que se 
preparava um. movimento de caracter politico, com o fim de entregar 
a dfrecção do Estado ~o seu vice-presidente. O Sr. DT . Rodrigues 
Alves agiu sempre, nessa emergencia. com a maior moderaçã-0 e pru-
dencia, não tendo tido fl. felicidade de evitar as grandes calamidades 
soffridas por esse Estaqo, apezar dos reiterados conselhos a amigos e· 
adverrnrios desse goverµo, para que não se laJ1çasseru. em aventwras 
perigosas . 

(*) O Dr. Rodrigues Alves Filho era cm 1906 secretario da Prcsidencl3. da. 
.Republica. 
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Levantada a insurreição pelo partido opposicionista ao governo, 
-0s :rebeldes apossaram-se de linhas telegraphicas federaeE, atacaram o 
quartel do 19º batalhão, em S . Luiz de Caceres, tomando conta do 
armamento, munição e fardamentos existentes na arrecadação, depu-
zeram ·as autoridade& ele Corumbá, abriram as prisões, dando liberdade 
aos criminosos, e apoderaram-se de lancha& e pequenos vaporns. 

O presidente . d_o E stado, o coronel Antonio Paes, sentindo impo-
tente a força policial para manter a sua autoridade, telegraphou ao 
Presidente ela Republica expondo a gravidade da situação e pedindo a 
intervenção federal, nos termos do art . 6°, § 3°, da Constituição . 

Deante .da gravidade dos factos, perturbada ·a ordem pubN0a do 
Estado por bandos criminosos., que ameaçavam o poder legalmente 
constituído, o Dr . Rodrigues Alves fez expedir instrucções á guarni-
ção da marinha, no sentido ·de auxiliar a defesa do presidente do Esta-
do e il,e sua rautoridaile. Ao mesmo tempo e para o mesmo fim, fez se-
guir o general Dantas Barreto oom uma brigada elo exeTcito para re-
forçar a guarnição do então 7° districto militar . 

Em mensagem, o Sr . Presidente da Republica levou ao conheci-
mento do Congresso esses graves factos e as providencia& tomadas. 

Não decorreram muitos dias e enviava o Dr. Ro·drigues Alves 
nova mensagem ao Congresrn com factos de caracter ainda mais 
graves : a capital do Estado havia sido tomada de assalto pelos rebeldes 
e o seu mallogrado presidente cruelmente trucidado, quando procurava 
dirigir-se ao encontro das forças que iam em sua defesa e cuja marcha 
havia sido retardada por difficuldades na navegação flurvial. 

Nesse ·documento é que o Dr . Rodrigues Alves affirma que, na 
ausencia do Oongresrn, não hesitaria em decretar o sitio e nomear um 
interventor . 

S. Ex. havia emprngado, como era de seu dever, todos os meios 
para defender as autoridades constituídas do Estado, e, para isso, rece-
beram ordens reiteradas as forças federaes . Infelizmente, porém, tinha 
visto fracassadas todas· as suas providencias. Assassinado o presidente, 
coronel Antonio Paes, e o governo do Estado entrngue pelos revolucio-
narios ao vice-presidente, .que, com elles, mantinha as mais estreitas 
:relações, e tendo, talvez, a sua responsabilidade compromettida nos 
acontecimentos, entendia o Sr. Rodrigues Alves que o governo federal 
não podia ·acceitar o facto consummado; a nova situação creada por 
elementos em rnvolta e que continuavam a manter a agitação no E s-
t.a<lo, tinha uma oTigem criminosa . Em taes cir cumstancias, ainda 
hoje, o Dl·. Rodrigues Alves não hesitaria na nomeação de um inter-
ventor . 

Assim não entendeu, porém, o Congresso Nacional. 
O Senado mandou archivar a mensagem do presidente, e a Ca-

mara <los Deputados, com uma maioria de 107 votos, approvou o pa-
recer da commissão de justiça, acceitando o facto conrnmmado, e en-
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tregando ao poder judicia1·io federa) a apuração das responsabilidades 
dos envolvidos em tão graves acontecimentos, justamente os quie se 
achavam de posse do governo. 

Cumpre lembraT agora llm facto edificante e que convém fica1"· 
assignalado. A mensagem em que o Presidente da Republica levava 
ao ·conhecimento 'dos repn~sentantes da nação factos os mais graves, 
com Teferencia á ordem; publica, entre os quaes o assassinato de um 
presidente de Estado, não mereceu a honTa de ser lida, por entender a 
mesa que dirigia os trabalhos do Congresso achar-se este reunido para 
a apurnção da eleição presidencial, e conter a mensagem assumpto 
estranho. Havia, entretanto, prncedente ·contrario a essa deliberação. 

Sciente dessa occurrencia, o gover no fez publicar, immediata-
mente, no Diario Offioial, esse impoTtante documento. 

Isto, a 16 de junho. No dia 23 era o ministro da justiça pro-
curado pelo director da secretaria do Senado . Ia da parte do vice-
presidente dessa cwsa communicar que a mensagem do· Sr . Presidente 
d.a Republica não fôra lida durante aei sessões do Congresso - e rl!i,sso 
não houve a menor desatte~ição, "porque se achava este reunido para a 
apuração da eleição presidencial, e a sua leitura poderia suscitar dis.-
cussão que pertmbasse esse trabalho e lembrava a idéa de ser ella des-
dobrada e remettida ás duas casas do Congresso"·' 

O ministr-o da ju~;tiça, levando essa communicação ao Sr. Presi-
dente da Republica, r'~spondeUJ, no dia 25 ao Sr. vice-presidente do 
Senado, por intermedio ·do director da secretaria ,dessa ~asa, que, "tra-
tando-se ·de uma mensagem .do poder executivo ao Congresso, entrcgue-
no dia 16, tinha o govel'no cumprido todo o seu dever." 

Não faltou .quem visse na attitude do Sr. Rodrigues Alves sym-
pa.thias pela causa do presidente de Matto Grosso, mas, ·se as teve, ellas 
podiam ser patenteada:s com desassombro, eram sympathias á causa 
legal, e dos poderes constituidns. Em G-oyaz, em Sergipe, teve que 
fazer calar as suas .affeições, contral'iar os seus .amigos os mais queri-
dos, fazendo-os Tespeitar a ordem legal. 

Em Sergipe, -onde ·O movimento revoltoso, que afastou do governo 
o seu presidente, e q-qe era dirigido pelo nosso pranteado e quel'ido 
Fausto Cardoso, teve a -opinião publica a prova iuefragavel de que nas 
relações com os poderes estadoaes & Sr . Rodrigues Alves nunca usou 
da sua autoridade parçi. fazer valer, a todo transe, as suas inclinações 
pessoaes OUJ partidarias. 

Certo, o Sr. Rodrigues Alves interviria no Ceará, não poderia 
oor indifferente á conflagração daquella heroica terra, mas só o faria 
para prestigiar e garantir as autoridades legalmente constituidas do 
Estado." 

(Do Correio Pa.ulist'ano de 21 de Março de 1914.) 
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CAlVIA~A DOS DEPUTADOS 

SE•SSÃO 1[}E 2 3 DE JUNIH O (1906) 

O Sr. Slilmões LQpes (*) - Sr . Presidente, tanta certeza tenho 
de que não existe i!lesta Ctasa •o privilegio d-0 talento e da oompe-
tencia, como <l'e que no firmamento, lá cm cima, os corpos discri-
minam-se p0<'r constellações, .por grupos de astros, cujos tamanhos 
<livergem, cujo brillho varia, mas cuja influenc1a é decisiva no con-
juncto do mundo; e aqueUes que parecem infinitamente peq111enoa 
e estão fóra do alcance vi&ual do observador, esses mesmos são 
ainda demandados pelo telescopia do astronomo, ·que lhes estucl'a a 
trrajectoria, verificando que elles tambem te.em a sua existencia li~ada 
ás leis do equilib'rio u:ni versal. 

Assim tambem, Sr . P1·esidente, o telescü[>io da generoslidade1 
da indulgencia dos meus pares, pode.rá pretender ·descobrir que uni-
dade de combate é esta, insignificante e obscura ( nã1a oJpoiaéCos), ·o 
que representa ella dentro desta Oamar.a, na pequenez do seu vulto, 
na descolo•rida impressão de sua fórma. 

Devo, desde já, d'izer, entretanto, que não é ella uma unidade 
isolada, •a significar no momento um criterio proprio e indepen-
dente, sinão que symboliza a incorpor,ação legitima de um dos mais 
impol'tantes partidos políticos de nossa Patria, partido de largo 
p:rogramma, de vastDs horizontes, esse que vem assignalando a sua 
cooperação constante nos destinos do paiz . 

Sr. Presid'ente, a presença dos illustres representantes federafü;-
tas ao nosso lado e na mesma bancada, D nosso convivia cordial 
e urbano .fóra e dentro desta Ca&a, traduzem as condições psyclrolo-
gicas do meio social e politico do Rio Grande do Sul; todos obser-
vam ·que, dentro das nossas idéas, respei:tamo-nos Teciprocamente, 
trocand!o, entretanto, as gentilezas que tanto nobilitam os homens 
que, governados por um ideal supremo, calcam os rnntimentos mes-
quinhos, cujo effeito é o de entorpecer o movimento das idéas e con-
traria.1., portanto, a solução dos problemas .que ellas encaram . 

( *) Discurso proferido em explicação pessoal, d'epois de esgotada a ord.ei;g 
do d.la . 
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Esse facto é da maioT importancia, quando parece agitar-se uma 
questão clamorosa no seio <la socied_ade :do meu Estado, que vive á 
sombra de umai lei livre e onde, si existem trai;:os de profunda e 
radi0al separação no campo das idéas, n~o o existem . no te1~'1·~no das 
garantias e ·dos ·direitos que uffectam a vida dos partidos IDllitantes. 

Illustre parlapientar mineiro, uma das glorias do_ seu Es~ado e· 
uma das glorias nacionaes,, tambem, porque consegum reunu em 
torno de si a .confiança -e o •apoio de toda a Camara, ain\cl'a ha 
pouco declarou, em um banquete político e muito ju~i~i.osamente, com 
wlta ckrividencia, que felizmente para todos, na opmião de S . Ex., 
se havia aberto um vasto hO'l'izonte á politica nacional, pOTque esta-
vam sendo relegadas as questões políticas de ordem secundaria, qm: 
trazem a effervescencia inutil dos espirit01s, para attender-se ao 
inimigo commum que temos pela frente e que é preciso combater e 
cl'izimar. 

E é justamente esse inimigo, que tem sido a ruína da Republica, 
·a nossa infelicidade, poTque desde o seu 'inicio e não obstante os 
esforços p.atrioticoo dos estadistas, um certo mal-€star economico e 
financefro foi assoberbando de difficuldades e de sm·prezas as con-
dições de vida la grande communhão. 

E' o problema fin~nceir-0 e economico que se tem imposto a to<los 
os espíritos, a troco <lqs soffrimentos de uns, das decepções de outros, 
trahindo planos e concepções habilment~ engendrndos por homens ·de 
saber; é essa a questão magna, para 1a qual tanto os Estados como 
a União assestam as suas baterias, po11que a Repub.lic~• só póde .cre-
ditar-se com o bem estar do povo. ('Mwifo bem .. ) 

Pois bem, eu larp.ento que debaixo do la-rguissimo programma 
da rngeneração -economica de nossa Paitria, quando se procura traçar, 
com o patriotismo de todos aquelles que servem á Republica, um plano 
que vise essa felicidade, tenhamos de desviar 1as n;ossas vistas para 
mna questão de orderp. po:bitica irritante como essa que .se levanta. 

A illustrada Commissâ<l que deu p.arecer sobre as eleições <l'o 
3° districto eileitoral do Rio G11ande, depois de escrupulosamente exa-
minar a marcha do processo e o modo por. que alli se executou a lei 
eleitoral, declarou quiie era esse talvez 1.illl dos unicos Estados do 
Brazil, onde ha partidos regularmente organizad1os. 

E' um fact'o _·que não posso dei:x;ar ·de assignalar, uma vez que 
o nobre adversano apresenta ·um requerimento que vem produzir 
.celeuma, que vem_ traz~r a alguns espíritos duvidas e apprehensões, 
collocando em ev1den(lia um dos Estados braziileiros, que S . Ex. 
pretende destacar, como um corpo exotico como um rebelde cumo 
u1:1 Estado que tem vida 1autonoma fóra 'do pacto de 24 d~ feve-
reiro. 

S·~. ~residei;ite, é uma verdade incontestavel tudo quanto a dign:>. 
Commissao consignou em seu parecer. Todos .sabem, n;o paiz, ·que 
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0 processo de alistamento federal alli se fez com a maior conec9ão 
e liberalidade e que •as eleições ·correram dentro de todas as garantias, 
proclama·das pelo p1·oprio adversaria que, jui;ito ás .rnspectivas com. 
missões qualificadorns e até nas actas de eleições f1naes, tornou pu-
blico o seu reconhecimento ao modo por que tanto a administração 
como o paTtido republicano, em geral, souberam acata.r o livre exer-
cicio da Tuova lei . 

E' mesmo de notar que um acto como esse, da maior importancia 
politic1, não houvesse pTovoca:do um só pTotesto, trabalhando os adver-
sarias livrn e abeTtamente em prO'l da sua bandeira politica. 

O SR. GERMANO HASSLOCH'ER - Das suas bandeiras, lJorque cada 
qual tinha uma. 

O .SR. SrMÕEs LoPES - PeTfoitamente . E facto talvez unico; 
havia o desejo intimo, de nossa parte, ·de vermos sentados nestas ca-
deiras dign:Os representantes da politica federalista, tl'azendo seus 
programmas e idéas para este scenario onde podessemos amplamente 
discutil-as e exarninal-as, ao sol da ;razão, da justiça e da verdade ! 

E o facto é que assim como soubemos cumprir o dever civico de 
salvar, no momento rnvolucionaTio, a integridade constitucional amea-
çada, assim tambem o partido republicano Tio-grandense soube ab:rir 
aos seus adveTsarims o prelio livre d:as urnas, mostrando que alli existe 
uma disciplina orientada por cihefes superiores e pat1·iotas, interes-
sados no Tespeito a todlos os direitos politicos do cidadão·. 

Es~s tTaços de correcção tambem os possuem a[guns dos nossos 
adveTSarios, que agiiram com superioTidade de vistas em toda essa 
campanha; out:ros, porém, não foram geneTosos, não corresponderam 
á nossa cordialidade, pois que em plena praça pulblica cheg-aram ao 
pon~to de lançar apodos e injurias ás memorias de dluas individuali-
dades elas mais caras ao Brazil republicano~ J ulio de Oastilhos e o 
grande mnlrechal F lori.ano ! 

E como Tespondemos nós a essa irreverencia? 
Houve_, porventura, dentro do Estado, algum movimento coerci-

tivo á liberdade de tribuna, alguma rnacção violenta contra os exces-
sos d'esrn mesma liberdade? 

Absolutamente, não; e, apezaT da gran<le superio1·idade numerica 
das nos'1as forças, della não abusamos; para exaltar o valor dos nos-
sos chefes, não precisamos deprimir individualidades do pal'tido adver-
saria, como nunr.a o fizemos em rnlação a Gaspar Martins, cujo ta-
lento e patTiotismo tod1os reconhecemos . 

Mas, como dizíamos, a tolerancia caracteriza-se em todos os sen-
tidos, u ão constando que medida a lguma de segurança houvesse sido 
r\'lclamada p'Or qua~quer dos dignos contendores, ·a não ser aquella 
que, como todos sabem, foi reque;rida á policia de P elotns, pelo illus-
tre ex-chefe do partido federalista, o Sr. conselheiro Francisco Ma-
ciel, não contra a prepotencia da administr ação daquelle E stado, não 
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contra os membros do partido situacionista, que tranquillam.ente 
·assistiam. á evolução de todo o pleito, mas garantias Tec~am.adas con-
tra os seus companheiros faeciosos, contTa os seus proprio·s soBados, 
insunectos desde o dia em. que S. Ex . entrou com.o chefe no c-0n-
gresso de Bagé e de lá 1sahiu sem rus insígnias que cingiam o seu braço 
de com.mando ! 

-Sr. Presidente, o partido republicano do Rio Grande não preci-
sava turvar a serenidade desse pleito, além de ·que cumpria-lhe ooTcar 
de todas as garanti.as o ensaio da nova lei eleitoral, paTa melhor l'e-
•·elaT a todo este paiz que esse partido conta com o apoio da grande 
maioTia da população daquelle Estado, porque é elle quem está com 
a verd.adeira bandeira i·epublicana, bandeiTa ·que :repr~senta as con:.. 
quiistas do passado e as imperiosas necessidades e esperançras do fu-
turo, dentro dos limites políticos dla gi·ande patria. (Jl1iMo bem .) 

Mas essa ·disciplina, essa ordem que pTesidiram ao movimento 
eleito:r:al Tepresentam algum.a cousa mais que a -0bra do acaso, que 
a obra da inercia; ellas repreoontam ,um. conjuncto de circum.s:tancias 
qUle indicam o prnparo, a organização systematizada que educa, que 
apparnlha os e-spiTitos para a luta dentro das ~eis estatuidas, á som-
bra da ·CaTta fund1amenta1, que a maio.1"Ía dos rio-girandenses não en-
xeTga a necessidade de retocar, da mesma fórma que os partidos na-
cionaes ainda não con'1pTehenderam as vantagens de alteraT a carta 
rn!ater de 24 de fevereiro. 

Mas, :teria nascido, porventura, nos meandros de conciliabulos 
~ecretos ou de accôrdos menos licitos a carta de 14 de julho ? 

Não, Sr . Prnsidente . 
Todos sabem que ella foi elab'orada á lUIZ ·do criterio e do •saoor 

dos mais competentes repuhlicos daquella época . 
E como não haveria de assim ·ser? 
•Será possível que aiquelles ·que representaram o Rio Grande na 

Constituinte .Federal e que parn ahi levarnm já o seu p;rogramma 
definido, que aquelles que dent110 desse Congrsso se distinguinm, 

· assignalando pela voz de J ulio de Castilhos o pensamento político do 
Estado, na celebre Oommissão dos Vinte e Um, desconhecessem o 
alcance dos preceitos l}Onstitucion:aes da Carta Federal? 

Não, Sr. Presidente. 
Esse eu um partido de p;rogramrna e não composto de neophitos 

que dentro do novo regímen viessem ensaiar as suas armas . O nosso 
Esta•do teve sempre a intuição republicana, revelada no passado por 
u;ma luta de dez ann:?s co::itra ·a prepotencia centi-alizadora do Impe-
no; era U!lll Es:tado illum1nado pelo sentimento patriotico dos nossos 
avoengos e cuja fé sagrada foi dia a <lia alirnentadia na tribuna na . 1 . ' ' im12rensa, á e aqm mesmo nesta Oapital, onde o espírito rio-grandense 
aff1rmo"?- a sua constante dedicação aos ideaes livres da Republi.:ia. 

Pois bem, antes qe qualquer outro raciocínio, a Constituição do 
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Rio Grande tinha de •Ser natrnr.almente subordinada á Carta Federal, 
porque os seus factores sahira~ da pro;pria. Constituinte Brazilei7a, 
onde col1ab01·a1·am permutando idéas e d1scutmdo largamente os p;rm-
cipios cardeaes do nosso regimen, preparando o s~u es.pirito para a 
assimilação sábia que fizeram no codigo politico do Estad'O. 

J\ILas, qual a impressão deixada pelo programm.a Tio-grandense 
dentro da Constituinte Brazileira? r 

Ninguem ignora que o- nosso partido ahi se batera tenazmente 
por um certo numero de principios, que nem :todos logira:ram trium-
phar perante o espirito ·dos dignos congressistas : a questão da dis-
criminação das rendas, da unidade de Camara, da liberdade banoaria, 
do suffragio dos religiosos e ana·lphabetos, etc . 

Ora, um partido que em materia de suffaagio, a pedra angfilar 
da democracia, vae além da maioria de seus pares, consagrando o 
direito do voto até aos analphabeto·s, não é um partido que se houvesse 
destacado por um critel·io democratico? 

Certo que sim e ninguem póde em bôa fé acreditar que esse mes-
mo partido tivesse Tenegado, dentro de tã·o poucos mezes (de 24 
de fevereiro a 14 .de julho), as suas idéas, o seu programmaJ par:a. 
adoptar no Estado outra bandeira contrnria aos princípios essenciaes 
por elle sustentacfüs nesta Oasa . 

Mas o Rio Grande não enrolou a sua bandeira e fez muito bem: 
dentro <la disciplina, que impõe a ordem como a pTincipal virtude 
de qualquer regimen, está tambem a liberdade de agir, de trabalhar 
em. t~Tno das idéas, até ·que consubstanciem ehlas .a aspiração da 
ma101'la . 

E' o papel cfü partido rio-gr.andense que, submisso ás leis esta-
tuidas, aguaTda, entretanto, a opportun.idade para castigar os seus 
principios ainda não victoriosos . 

E assim como o nosso, outros agrupamentos políticos haveTá 
e com i.déas a realizaT, porque nada mais natural do que a disco·rdan-
cia dos espíritos em questões constitucionaes. (Ha div,er$os apartes. 
O Sr. PresiJente reclam:a aCt'enção.) 

Não que1·0 desviar-me agora da rota que me tracei, Tesponclendo 
aos calorosos apartes que aoabam de ser dados; o momento não é 
prop,rio parn discutir-se a revisão da Constituição Federal, questão 
que reputo delicada e da maior impoTtancia para todos; e não sel'ia 
no momento em que o tempo me escasseia, que eu poderia dar caba.l 
resposta ao nobre e distincto Deputa·d:o pelo Paraná. 

A ques.tão podeTá ser amanhã ventilada nesta Casa e não fugirei, 
mesmo ·com a cel·teza da minha incompetencia . .. 

O SR. MENEZES DoRu - Não apoiado, com o seu grande ta-
lento. 

O SR. SrMÕES LOPES - . . . ao dever que me impõe esta cadeira, 
de debater o assumpto nos termos em que o collocarem . 
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Mas, eu que tenho lido os di.scuTsos proferidos em au:bas as Ca-
sas do Conl?Jresso, que leio á imprensa, que observ? a attitude oauta 
de individualidades como Ruy Barbosa e outros emmentes . . . 

O SR . MENEZES DoruA - Revisionista, Ruy Barbosa . . . 
O SR. SruõEs LOPES - Não duvido que o seja no fundo, mas 

0 facto é que o vemos tacteando como tantos outros, par.a n:ã'O dar 
passo nas trevas, eile que é uma aguia na . penetração dos grandes 
problemas, mas que sabe que ~ m~dança da_ Carta fundamei:tal de 
uma nação é assumpto de mawr importancia dentTD da sociedade, 
dentro da política, dentro da administração. 

O SR. MENEZES Do1'.IA - Mws ficou consignado o seu pem.amento 
de :revisionista . 

.O SR. SrMÕES LOPES - Eu podeTia peTfeitamente amanhã assen-
tar praça nas fileiras revisionistas . . . 

O SR . MENEZES Do RIA - Já está . 
O SR. SIMÕES LOPES - .. . . 'Porque, como acabo ele dizer, o meu 

partido tem o seu programma que agu.ard1a a opportunidade do mo-
mento que, para n:ós, ainda não chegou . 

O SR . MENEZES Donu - Perfeitamente; já vejo que o partido 
republieano do Rio Grande tambem é revisionista. Isso é muito im-
portante . 

O SR. SrMÕEs LOPES - Sr . Presidente, aquelles que, no Con-
gresso Constituinte d;:i União tão bem interpretaram o nosso pen.sa-
rnento político, foram os mesmos que, em seguida, aproaram paTa o 
sul e foram nortear os espiTitos dos noveis congressistas; e um pro-
jecto do estatuto fud11menta'l foi subscripto, além de Julio de Cas-
tilhos, pelos eminentes democratas Ramiro BaTCellos e Assis Brazil, 
onde foram assimilaqos principios e idéas que de modo algum são 
infringentes das clispqsições constitucionaes da União. 

Esse projecto fo:,i submettido ao julgamento e approvado pe'la 
constituinte estadual, em que tomaram p.ar·te .aquelles que mais se 
destacaram no meio intellectua•l republicano, arém de ou.tros cida-
dãos experientes e de saber reconhecido. 

'Dodos podem, porém, trabalhar para a modifioação do estatuto 
de 14 ·de julho, dentro dos prooossos legaes que elle consigna, acces-
siveis á esphera popular, visto que aos conselhos municipaes cabe tam-
bem a iniciativa da rnforma . 

.Sr . Presidente, nós não temos o objectivo de abafaT o requeri-
ment o do nobre Deputado federalista; sr tal o prntendessemos, si qui-
zessemos evitar ·O choque das idéas e o golpe de luz em torno das 
clausulas que são p or S. Ex. incriminadas, nos apegaríamos exclusi-
Yamentc á face da iIJ,constitu.cionalidade do alludiclo requerimento, 
porque nesse terreno n'ão é possível conceber mais bem acabada peça. 

Desde a resposta, porém, dada nesta Casa .pelo ·digno col:lega, 
Dr. Cassiano do N ascim.ento, d~via-se teT -observaâ.o que a represen-
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tacão rio-grandense, longe de abroquelar-·se nesse ponto, ao contrario, 
fe~ pela palavra 1autorizada do eminen.te patricio a analyse detalhada 
da carta politica do Rio Grande, confrontando mti~os, discutindo-os 
-0abal e satisfactoriamente . 

Ficou provada a inconsistencia dos 1a.rgumentos (Jlo nobre adve,T-
sario, e que S . Ex . havia 1se preoccupixdo mais com a fórma, com 
os effeito·s apparentes de algumas disposições constitucionaes, para 
attribuir-lhe o fwcies de positivismo, sem penetrar na comprehensão 
exacta dos principios que essa lei organica encena . 

.Sr. Presidente, o requerimento é antes de tudo inconstitucional. 
O Su. F. RocrrA - Apoiado. 
O SR. SIMÕES LorEs - Pelo art. 63 da Constituição Federal 

;: 0ada Estado reger-se-ha pela constituição que adoptar, respeitados 
os p.rincipins constitucionaes da União". 

Que quer isso dizer~ 
Que duas condições, pelo menos, são essenciaes na organização 

politica de um E·stado: ia que cada Estado adapte a constituição que 
lhe aprouver; 2ª que essa coTI1stituição por dle adopfoda esteja dentro 
dos principios constitucionaes da U n·ião. 

Haverá, pois, a1lgum podler fóra do E stado que tenha o direito 
de fazer cartas estixduaes, impondo em seguida a sua adopção? 

Absolutamente, não. 
·Pois o requerimento de S. Ex. diz "nomear-se uma commissão 

que, revendo a Constituição do Rio Grande, ponha-a de harmonia 
com os princípios constit'll!cionaes da União, onde não estiver de accôr-
do com elles". 

Logo, si 'ªº criterio dlessa commissão e da Camara não existisse 
tal harmonia, Tua .opinião de S. Ex., a commissão proporia e a Camara 
acceitaria modificações,. alte.rações na lei rio-grandense . 

Mas, então, que valor tem essa condição primacial, fixada no 
texto fo·deral, de adoptar o propTio Estado a sua constituição?! 
(Paus.a.) 

Devem ser, entretanto, "respeitados os princípios constitucionaes 
·da União" nas cartas adopfadas pelos E stados. 

E dirá S. Ex . que, não sendo esta formalidixde preenchida, não 
·existe outro recurso para tornar effectiva a soberania da União, sinão 
o ele intervir o Congresso, modificando, alterando a carta do Estado. 

O SR. PR.ESIDENTE - Devo adverti.r ao nobre Deputado que está 
finda a hora do expediente. S. Ex. está a terminar o seUi discurso ? 

Ü .Sa . SIMÕES LoPES - Não, mas si me conoode algum pmzo 
mais, procuraTei concluir a primeira parte. 

_UM SR . DEPUTADO - V. Ex . pód'e .Pedir a ,pa!laVJ'ia para uma 
explwação pess·oal. 

O SR. SIMÕES LOPES - Peço a p alavra para uma explicação 
pe.ssoal. 
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O SR. PRESIDENTE - Só pocfürei dar a palavra ao nobre Deputado, 
para uma explicação pessoal, depois da ordem do ,dia que, conforn1e 
o Regimento, não deve ser inejudicac1a . 

O SR. SrMÕEs LoPES - Perfeitamente. 
O SR. SrMÕEs LoPEs (para uma explYicaçã'D p.essoa,l,) - Prose-

guindo, quero deixar accentuado ,que, ao contmrio dio que pensa o 
uobrn ad\ve.rsario, quanto aos recursos 'de que dispõe a União em con-
fli ctos des·sa natureza, existem legítimos meios de defesa, perfeitamente 
constitucionaes, e que consultam a todos os inte1·esses do systema fe-
derativo . 

Qual o vincufo, qual o élo p,TÍncipal de ligação entre a União e 
os Estados? 

E', sem duvida, o da representação politica desses Estados junto 
ao Congresso da União . 

Esse apparelho é o traço do fe.deralismo no con:vivio politico do 
paiz; ·o seu fonocionamento regular indica ·O accôrdo na comprnhen-
são de todos OIS poderes e exprime a legalidade de incorporação dtrn 
diversas partes á vida permanente da federação. 

Ora, Sr . Presidente, as constituições estaduaes foram feitas de-
pois da promulgação do pacto federal_; dispondo o Congresso do di-
reito de reconhecer ou 1não os representantes elos E stados, n ada mais 
facil do que lançar mão desse recurso, qtuando necessario, para cow.-
pellir Estado·s· desobedientes 'ªº cumprimento do dever. 

Negar poderes aos representantes de um Estado organizado fóra 
da lei basica, contestar ii. validade de seus diplomas, é acto que se acha 
perfeitamente dentro das attribuições do Congresso e é o caminho· 
pratico e conveniente a seguir-se em uma emergencia tdessa ordem. 

Assim se tem proC€)diclo na Confeder ação Americana . 
Poderia, si não fo sse a escassez de tempo, ler diversos trechos 

de urn commentador da carta americana. • 
Oitarei, entretanto, algumai:. palavras do autorizaldo Bryce : '~N·a 

pratica, o Congresso pó~e exercer uma influencia sobre a constitui ção 
de um Estado, porque elle póde deixar de admittir um Estado cuja 
constituição não mereça poT completo a sua approvação ... elle ( Con-
gresso) serviu-se deste direito par·a obrigar os E stados rnccessionistas 
a modificarem suas coustituiições, dellas eliminando ·os traços de eS-
cravagem ant}9s di.e p~rmittir OJ.os steus S'enaiio'J"oes e a,os sews representan-
tes tomarem parte no Congresso depois da guerra .. . " 

Tufas qual ,o motivo, Sr . Presidente, por .que naquelle paiz jámais 
o Congresrn Federal tentou violentaT a autonomia estadual, limitando-
se apenas aos processos iudirecto,s que a lei faculta? 

E' porque o criterto daquelle grande povo é amplo .quando en-
cara a necessidade de manter a vida looal liberta de cer tos liames, 
que sacrificariam a gigantesca conoepção da carta americana, assim 
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como os Ternltados ele sua applicação dentro elos fuuclamentos essen. 
ciaes á vida da Repwblica e da federação . , 

Em todas as tTes phases distinctas e assignaladas pelos typos 
Tespectivos de periodos historicos clifferentes, o typo colonial, o que 
caracteriza os Estados elo sul e o typo chamado occi<lental, em todas 
ellas, Sr. Presidente, houve a largui&1:ima comprehensão dos dogma' 
cardeaes do regimen e o maximo cuidado de não melindrar-se a sobe-
l'ania estadual, com os seus habitas, tendencias e tra:dições que não 
podem de chofre Eer interrompidos, 

Sr . Presidente, a inconstitucionalidade do requerimento é ma-
teria incontroversa, poTque ella penetrou no espirita de grande 
maioria desta Casa ... 

O SR. WENCESLAU EscOBAR - Como póde affirmaT isso? 
O SR . SIMÕES LOPES - Pelas opiniões particulares que tenho 

ouvido, injuncções de senso commum e pelo Tesultado fatal a que 
será submettido o requerimento de V . Ex. no momento da votação . 
Ahi V . Ex . terá a de.sillusão de que não enxergou com precisão o 
alcance das attribuições desta Camara nem a essencia oTganica do 
estatuto rio-grandense - deixando-se impressionar pelo que poT ahi 
corre em relação ás nugas ou aos traços de positivismo que ella en-
cerra . 

O SR . WENCESLAU EscOBAR - V. Ex . ~ positi_vista? 
O SR . SIMÕES LoPES - Não- : sou -até msuspe1to no assumpto, 

porque toda a limitada roda que conhece a acção de minha indivi-
dualidade desde º"' bancos academicos até a assembléa legislativa de 
meu Estado e até a supTema honra da cadeira que occuipo, todos 
sabem que, antes, tenho pendor por idéas que são contraTias ao po-
sitivismo. 

Mas, discuto deante de um projecto de Constituição, que o apos-
tola-do positivista do Bi-azil enviou, em tempo, ao Congresso Com.ti-
tuinte da Republica, "para sobre o mesmo ser calcada a Constituição 
deste paiz. 

Que se nota nesse ' projecto? 
A mais -absoluta divergencia, quer com a Constituição Federal, 

quer com a dos outros Estados brazileir01:: .. 
Alli existe a dictadura legalizada, em vez do systema represen-

tativo que adaptamos em todos os nossos estatutos politicos . 
Alli não ha a temporariedade de poderes e a soberania popuilar, 

que nós reconhecemos, é até considerada um absurdo por essa i:eita. 
Basta a consagl'ação de taes principias nas allu<lidas cartas polí-

ticas pai-a pol-as completamente fóra das condições basilarns de um 
govern.o positivista . 

E a Constituição do Rio Grande é democratica, não encerra os 
elementos essenciaes• á realização claquelle systema. 

Mas não devemos attender apenas a uma das faces do requeri-
m'ento de S. Ex., é preciso examinal-o mais detidamente oomo já 
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o fez, aliás brilhantemente, o nosso distincto collega Dr . Cassiano 
do Nascimento. S. Ex. é de facto um juúsperito no assumpto; além 
de seu talento e vaista cornpetencia intellectual, S. Ex . foi pars 
magna na confecção da Carta Federal, e conhece todas as subtilezas 
do regimen . 

Sr . Presidente, -0 criterio politico adoptado na •confecção do es-
tatuto rio-granden&e é na verdade original, poTque diverge em certos 
pontos da '.Orientação 'Seguida pelo oonjunct:o dos fugi,i.s).adores dos 
ourtros E.::tados; mas elle está peTfeitarnente dentro dos principies 
cardeaes de uma republica democratica. 

Eu digo com a maior franqueza que essa -0bra politica é o pro-
ducto de uma geração de fortes que, ao receberem no berço esta Re-
publica, desde logo a encauram atravez elas tradições e dos ensina-
mentos beneficos que nos foram dados por outros povo5 e sobretudo 
poT essa extraordinaria nação americana, cuja bandeira é em todo 
mundo o symbolo do progresso, da felicidade, da paz e da harmonia! 

O nobre Deputado refere-se á discriminação dos poderes na carta 
rio-grandense, dizendo que ella não consigna a independencia desse8 
mesmos poderes, além de que é muito restricto o numero de attribwi-
ções conferidas ao legislativo. 

Mas eu peTgunro a S. Ex . em que paiz, em que Estado ~xiste 
a separação completa dos poderes. 

Na Inglaterra, que para todos -0s parlamentaristas como S. Ex. 
é o typo classic·o e tradicional desse systema politico·, os poderes se 
penetram, não vingando lei alguma que não seja elaborada no ga-
binete da corôa, que além de tudo dispõe do véto peremptorio e abso .. 
luto sobre todos os projectos. legislativos; e o facto do poder Teal 
não applicar ha mais de um seculo esse recurso, indica justamente que 
não existe tal independencia e sim que a subordinação do legislativo 
ao executivo entrou nos moldes dos fact·OiE• permanentes . 

Nos Estados Unidos existe -0 direito do v-éto em quasi toclos os 
Estados, mas os phenomenos politico1; se succedem de modo diffe-
rente. Na infancia daquelle paiz, logo após o periodo revolucionario 
existia terror do povo pelo poder executivo e pelo poder militar. o 
que fez com que fosse cercado o legislativo das mais amplas attl'i-
buiçõcs. 

O parlamento era então o symbolo da Nação e com ella inteira-
mente identificado. 

. Correm os anno.::, dão-se lutas e transformações naturaes á vida 
in tensa dos Estados, e, em consequencia, um novo criterio surgiu no 
seio daquella nacio:rialidade, tendente a cercear ·certas attribuições do 
legislativo para ourtorgal-as, nãü ao executivo, mas á propria sobera-
nia popular, alargando a sua inteTferencia na oonfecção das leis, já 
pela incorporação -destas ás cart·as organicas dos Estados, já pela 
dependencia expressa em que ficam certas leis v-otadas nos Congres-
sos, do suffragio ou do veredictwm popular . 
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E' preciso que nos regimens de liberdade não se supprima o direito 
de fiscalização e de assistencia do povo, em assmnptos que interessam 
á sua felicidade; é i sso um estimulo de grande valor para aquelles 
que trabalham, estimulo que aliás vai desapparecendo das ·corpora-
ções, onde mal se podem fixar as responsabilidades, razão por que 
insp.i ram ellas cada vez menos a confiança popular. 

E' esta a essencia do pensamento americano applicado ás suas 
leis politicas. 

Em torno destas eleva·das noções, que tambem predomin am na 
organização do po·vo suisso, congregaram-se os fundadores do estatuto 
rio-grandense, no capitulo que diz rnspeito á confecção das suas leis . 

Democracia - quer dizer governo do povo pelo povo . O muni-
cipio é alma mat'er da soberania nacional. 

Mas, diz S. Ex., como vamos encontrar dentro do municipio 
quem tenha competencia parn legislar? 

No geral são l'ettms goràas, de diminuto cultivo intellectual 
a;quel1es que constituem os conselho,s municipaes, accrescenta o nobre 
Deputado. 

Pretende S . Ex. com isso a pregoar o privilegio de com peten eia 
paTa aquelles que constituem os congressos legislativo::, o que não é 
verdade, pois é certo que em todos os paizes esses congressos i1ão dis-
pensam o concurno dos especialistas, de que as commissõeSi extra-par-
lamentares .são a expressão. 

Um Deputado não é omni·sciente e si tal fosse exigido eu não 
~staria aqui, porque sei que sou ignorante em grande numero de 
ma terias (não apoiados) . .. 

Quando tenho de emittir o meu voto em certos assumptos sinto 
que me escasseia o preparo e a competencia. Não serei tambem dos 
iuferior,es, admitto que seja mediano. Pois bem, é essa a média elos 
parlamentos . 

.A Constituição do Rio Grande é sábia e pratica, ella resalva a 
competencia de todos. O engenheiro, que é habilitado a concorrer 
paTa um codigo que tende a regularizar os serviços de sua pTOfissfio, 
póde enviar emendas, como se deu commigo mesmo e um grupo de 
collegas de Pelotas, não ha muito tempo. 

O Sr . Wenceslau Escobar é competente para apresentar emendas 
sobre mateTia de direito e S. Ex. o tem feito na exacta comprehen-
são dos seus direitos. 

O proprio typo populaT, sem instrucção methodisada, o dono de 
uma propriedade rural, que apenas entende do plantio de certos ce~ 
reaes, esse mesmo póde apresentaT idéas praticas referentes á salva-
guarda dos. interesses da l avoura, ao aprnsentaT o Governo o projecto 
de um codigo rural. Já vê S . Ex. que a concepção em que se funda 
a lei organica rio-grandense é neste ponto sábia, prudente e a·dean-
ta•da. 
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Não devemos condemnal-a por tira-r algumas attribuições do Le-
gislativo para passal-as ao Presidiente do Estado, visto que esse 
mesmo não faz leis que não sejam submettidas á sancção dos conrn_-
lhos municipaes . 

O espírito da lei é bom; aperfeiçoemos os costumes. 
Si is.to não, é dar estimulo ás energias individuaes, si não é dar-

lhes coragem e o preparo para a luta e para o exercício proprio de 
seus direitos, então não sei o que rnrá n,obre e elevado em um codigo 
político . 

Oomprehendo, Sr. Presidente, •que a minha presença na tribuna 
não está sendo cercada da calma que um mais largo prazo daria n, 
meu espírito, afim de produzir outT.Os argumentos, e desdobrar todos 
os princípios c-0nsubstancia1dos J'a carta rio-grandense, saliientand!o 
bem o objectivo de seus autores . 

Sou insuspeito para fallar, porque todos os que me conhecem 
fazem a justiça de acreditar q1l_e o meu espírito obedece sempre a in-
tuitos muito superiores. 

VozEs - Apoiado. 
O SR . SrMÕEs LoPEs - A escassez de tempo obriga-me a deixar 

de lrudo muitas questões; fossem outras as circumstancias e eu abusa-
ria da attenção da 011maTa, procedendo á leitura de alguns trechos de 
constituições estaduaes da Norte America, pam provar que a·lgumas 
disposições ahi contidas eontraTiam mais o espírito da lei federal 
americana e até a sua propria lettra, do que a Constituição rio-gran-
dense - a carta política do Brazil . 

Não obstante a liberdade de cultos, garantid·a nesse paiz, exiite 
1rns leis de alguns Es>tados, rnstricções aos direitos civis do cidadão; não 
podem, por exemplo, ser jura·dos nem testemunhas aquelles que não 
tiverem fé em Deus . 

E é dentro desse regímen de toler ancia e de respeito á desuni-
forme evolução de alguri:nas daquellas circumscripções, que esse povo 
varonil vae conquistando a sua suprema1cia no universo ! 

Aqui levanta-se uma questão de rnvisão constitucional por lon-
gínquas suspeitas nãq provadas. 

Sr . Presidente, a consagração da carta rio-grandense está fir-
mada no apoio de todos os poderes competentes <la Nação: perante 
os corpos legislativos que ha 15 ·annos acolhem em seu sei.o os nornos 
legítimos representantes, junto ao Congresso da União; pemnte o 
conceito do primeiro magistrado do Brazil, que em suas mensagens 
annuaes nunca fez siquer uma referencia ao antagonismo dessa Con-
stituição; pera1J1te o processo regular com que temos concorrido, du-
rante 15 annos, ás eleições de Prnsidente da P..epublica e tant·os outros 
actos de caracter napional . 

Significa isso que todo.s os poderes que possuem -as maiores res-
ponsabilidades na Republicai, que fizeram as suas leis e dirigem os 
seus destinos, não encontraram até agora um flanco fraco para in-
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vestir contra a lei basica do Rio Grande . Ao contrario, respeitam-n'a 
porque o devem fazer, e hão de respeital-a porque, submissos dentro 
da lei, somos altivos e indomitos fóra d'ella . 

As nossas tradições. ahi estão ... 
Pretender-se atirar o odioso sobre o nosso Estado .. . 
O SR . WENOESLAU EsooBAR - Não apoiado. 
O SR. SrMÕEs LOPES - . .• poTque só póde ser presidente delle 

um rio-grandense nato? 
Mas haverá algum Estado onde exista mais accentuado espirit o 

de cosmopolitismo ? 
Já em 1835 um legendal'io italiano - ·O grande Garibaldi, sentiu 

paixão pelo R io Grande e fundiu a sua sorte á nossa n as aventuras de 
uma guerra her.oica ! 

Alli não ha exclusivismo de raças nem predomina o espirita de 
nativismo; eS!ta questão de r)io-grandlYl'WJe 'Tb(J,to é tão delicada quanto 
aquella que inspirou a Constituinte Federal, excluindo .os estrangeiros 
natmaliza.dns do exei-cicio do supTemo posto a1dministrativo . Devemos 
respeital-a. 

E' a unica restricção legal, que tambem vigora na carta do 
Pará . 

Quanto aio mais, temos -os braços abertos aos estrangeiros e a 
todos que comnosc.o queiram collaborar . 

Todos sabem que a magistratura de nossa teua compõe-se em 
mais de 60 % de dignos magistrados que não são filhos do Rio 
Grande; a representação federal tem ructualmente quatro illu~tres 
membros que tambem não o são; a ·assembléa estadual, os conselhos 
municipaes contam por dezenas aquelles que, indifferentemente, alli 
trabalham como si filhos fossem da•quella hospitaleira tena . 

E' um torrão de liberda·de commum; não se repelle a ninguem 
porque alli existe o instincto innato da solidariedade humana, que 
é o unico capaz de produzir as grandes concepções e de realizar o 
progresso verdaideiro. 

Sr . Presidente, si é um facto indiscutível a consagração da carta 
rio-grandense perante as leis e os poderes -autorizados da Nação, não 
menos positivo é elle perante o dominio das conquistas praticas aeo-
lhidaJS á sua sombra. 

E, ao menos ligeiramente, sej a-me licito fazer o retrospecto da 
vida economioa do Esta·do rio-grandense antes e depois do regimen 
republicano . 

A dividru passiva era, em 1889, de quatro mil contos; hoje, ella 
está reduzida a ceroa ·de tres núl contos . 

O valor especial da sua exportação, que no ma."{imo attingira no 
Imperio a 18 . 500 conto.s, sobe hoje acima de 50. 000, dos quaes cerca 
de 20. 000 representam transaicções com paizes estrangeiros . 

O Rio Grande não tem divida externa a salda1·; portanto, em 
vez de remetter para o éstrangeiTO juros e amortizações, permuta 
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com elle seus productos, que rnpresentam a entrada.i de ouro, e pois 
um beneficio para o mercado cambial; iEto no momento em que s6 
as .dividas extcTnas dos outros Estados são avaliad·as cm cerca de 
150 mil contos ! 

Não os quero censuTar poT isso, mas .ümplesmente a.issignalar 
que o nosso Estado tem sid-0 cauteloso, as suas administrações sábias 
e prudentes, e com a consciencia ·de não estarem diTectamente concor-
rendo paTa a morbidez do credito nacional. 

A . Ca<valcanti, em sua resenha d-0 Imperi-0 diz, referindo-s'e á 
situação daquelle Estado em 1889 : "Julgando com espírito de verda-
,deira justiça, não duvidamos mesmo affirmaT que, embora possua 
aquella província elementos abundante.s da maior pr-0speridade, com-
tud:o -0 seu presente economico não é de f órmp,. algwma o m'a.is sati~fa
cbm-io . A propria inclustTia pastoril parece estacionaria no ultimo de-
cennio." 

Pois bem, quem conhece o que hoje produzimos, quem conhece -0 
que exportamos1 e a diminuição da quota que nos cabe na totalidade 
das importações brazileira1s, verá ·que não estamos estacionados, como 
nos ultimas dez annos do Imperio. 

Referindo-se á viação-fonea do Estado, continúa ainda A. Oa-
valcanti: "Tem ·alg11mas vias-ferreas, aliás de subido custo, mas até 
-0 presente, em vez d1e fontes de receita, são ainda grandes en-cargos 
pa1·a os cofres publicos . " 

Hoje, Sr. Presidente, a receita da:s tres linhas em trarfego no 
Estado pToduziram no 2° semestre de 1905 a renda liquida de 650 
contos e nos cinc-0 primeiros mezes do corrente anno a de mil e dous. 
contos de réis. São construidas1, não ha duvida, com dinheiros da 
União, ma:s o que a& alimentai, o que lhes vai dand-0 vida segura é o 
desenvolvimento progressivo de todas as fontes productivas . 

Quanto á ins.tr-qcção, não temem:os qualqueT confronto . 
Em 1889 despeIJ.dia o Thesouro proJVincial coim esse serviço qui-

nhento'S contos, ao passo que actualmente a veTba consagrada1 no orça-
mento eleva-se acimfl, de dous mil contos . 

Desenvolvem~e as linhas telegraphicas, as estradas de rodaigem, 
os serviços de canaes e communicações interi-0res, faltando, na ver-
:dade, e o que é assumpto .capital, a a·bertura da barra que tem sido 
em todos os tempos o maior empecilho ao progresso daquelle Estado . 

Independente dit iniciativa d-0 governo, existe ai actividade par-
ticular, crcando associações econ-0micas e de agricultura, promovendo 
certamens e conferencias publioas, que tanto vão influii.ndo sobre a 
vida industrial daquellru terra . 

Agora mesmo a digna e patri otica administração acaba de cTear 
um corpo de professores ambulantes, composto de especialistas, que 
peTcorrerão os estabelecimentos ruraes levando a instrucção e os. 
comelhos pratico'S necessarios á applicação d-0s modernos apparelhos. 
agrarie>s. 
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Mas não é só isso, o Rio Grande atravessou as fronteiras da 
nossa patria, e, a•lém do oceano, mostrou a pujança e o adeantamento 
da sua industria na ultima exposição inte•rnacional de S . Luiz . 

Oaber-lhe-hia a gloria .de representar elle só todo o Brazil si 
tivesse ·Café e borracha• para mandar, segundo a opinião do illustr~do 
representante brazileiro, Sr . capitão de mar e guerra José Carlos de 
OarvaJho. 

I sso é a prova de que naquelle Estado existem leis perfeitamente 
adaptada•s ás necessidades do povo, leis que são compativeis com a 
sciencia, que respeitam a religião, que attendem á industria ao com-
mercio, estimuland·o todas as suas beneficas reacções. ' 

Mas .quem desconhece isso ? ! 
Lá temos recebido a visita de diploma•tas estrangeiros; que dizem 

elles? 
O Sr. Ministl'O allemão teceu os maiores elogios á organização 

do meu Estado . 
O Sr . Ministro da Austria, que de perto sentiu a affeição e a 

cordialidade dos rio-grandenses, de lá voltou com o espírito eheio 
de impressões que se tornaram publicas. 

O Sr . Ministro ·dai Italia, conde de Antonelli, de saudosa me-
moria, na excursão que fez pelas colonias, reconheceui que as melhoTes 
garantias cercavam ,os seus patrícios, que satisfeitos prosperam ao 
nosso lado . 

Nos ·devemos regosij ar oom elogios dessa natureza', porque elles 
não obedecem ao convencionalismo político; são a impressão sincera 
de competentes visitantes estrangeiros. 

Sr. Presidente, invocar os nomes de Rosas e de Francia no mo-
mento em que se pede a revisão da carta Tio-grandense, é facto que 
nos contrista e que repTesenta uma injustir,m da parte do nobTe adver-
saria político. Francia era um tyranno conhecido, o Paraguay, a 
China da America, onde um naturalista da ordem de Bonplan, inves-
tigador e illustrado foi violentado na sua• liberdade e alli internado 
durante mais de dez annos ! 

Rosas era um infame e um assassino, que mandava matar e en-
venenar em ma•ssa os seus desaffectos . Portanto, as leis desses paizes 
eram naturalmente moldada& em sentimentos menos livres . As nossas, 
porém, são acceitas por todos e podem ser confrontadas com as mais 
a·deantadas do mundo. 

No Rio Grande pó de-se viver sem rnceio ; não ha1 Francias nem 
ha Rosas e as sua& leis podem fecundar a mais delicada virtude re-
publicana e estão nas mãos de homens de elevado patriotismo. 

Sr. Presidente, iuis tempos antigos, quando a formidaivel arma 
de guerra - o aríete batia ·sobre os mUl'O~· da cidadella: podia-·se dizer 
que a capitulação estava feita, Si aries mwrwmJ, tetigisset diziam os ro-
manos; aqui, porém, as palavras do nobre Deputado $r. Dr. Wen-
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cesláo Escobar não tiveram ·O poder d·o .aTiete, que era o symbolo da 
destruição, mal elle beijava a amm·ada das. fortalezas. 

As suas palavras, o ·seu requerimento, a despeito d.o seu 
talento, foram um toque da maior innocencia, do qual ficou incolume 
o estatuto rio-gran·dense . · 

Esta Oamara, compo·sta de brazileiros e de republica1n:os1 da maior 
responsabihdade, tem antes o dever de zelar pela autonomia d·os 
Estados, e não se deixará anastar, pela·s tendencia:s de concentração, 
de intervençãio illegal na viela inde.pendente dos mesmos, sob pena 
de quebrar a harmonia das leis e entorpecer a vida e o progresso do 
Brazil. 

Sr. Presidente, não ha muitos ·diacs que se observou na bahia de 
Guanabara o mar revoltio, levantando-se em ondas coloss:;i,es, cujo 
tamanho era medido pelos photographos amadores desta ca·pital. 

Essas ondas, esisa rev.olução brusca no seio do oceano, bem podiam 
estar repercutindo o grande cataclysmo de S . Fra'Jlcisco da Oalifor-
nia; o facto não é tã'o extraordinario, e quem conhece a natureza do 
sob-solo em que repousa o grande massiço brazileirn, não deixará de 
attribuiT em parte á sua constituiçã'O granitica o termos escapado aos 
effeitos das grandes erupções vulcanicas e aos horriveis terremotos que 
vão engulindo cida~s, capitaes, vidas, futur.o e tudo . . . 

Pois bem, o susto, a explosão desse requerimento no seio desta 
Casa, n·o seio d.o Brazil, mesmo, não trouxe mais ·do que a leve im-
pressão dos phenomen:os anodynos, e, como as lavas e as infiltrações 
subteTraneas· esbaTTam contra as rochas do massiço braizileiro, o re-
querimento de S. Ex . esbarrará de encontro á estructura consistente 
dessa grandiosa obra, architectada pelo patriotismo e pelo saber do 
inolvidavel J ulio de Oastilhos• e seus benemeritos companheiros, que 
nella perpetuaram o valor his~orico do partido republicano rio-gran-
dense. (Muitb bem, muifo bem.) 
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PA<RECER ARARIPE JUNIOR (*) 

Gabinete do Consultor Geral da Republica. - Rio de Janeiro, 
29 de Junho de 1905 . 

Examinei os papeis juntos, relativos á situação em que se acha 
o E suado de Goyaz, com uma duplicatai de poderes legislativo e exe-
cutivo; e, si bem entendi a exposição que os acompanha, subscripta 
pelos senadores e deputados de uma das facções politicas, que dispu-
tam a po·sse do governo naquelle Estado, o 1que está em causa é a le-
galidade de reconhecimento dos respectiv·os poderes, que se realisou 
tumultuariamente, depois de um.a eleição tambem tumultuaria, dando 
cabimento á duialidade anomala; de que se trata. 

Não me cabe entrar na ·apreciação das violencias e illegalidade 
praticadas pelo actual governador de Goyaz, intervindo ostensivamante 
nas eleições. 

O que interessa a solução do caso é o modo por que se tornam 
effectivas as duas apmações . 

De como chegaram os factos a tomar esse caracter na alludida 
exposição pode-se avaliar pelo seguinte : 

"Chegada a época da verificação de poderes do.s membros do 
Congresso e cujo inicio a lei fixa para 5 de Maio, contava o governo 
maioria de deputados e diplomados em grande parte portadores de 
diplomas illegaes, por terem sido expedidos por juntas apuradoi-as in-
competentes, quaes •as instituidas pelo illegal decreto de 7 de Junho 
( illegal poTque da autorização legislativa para a divisão dos circulos, 
quatro annos antes, já tinha usado o Executivo e a divisão feita em 
virtude dessa autoTisação estava incorporada á lei). 

"Considerando os candidatos diplomados opposicionistas que se-
ria baldado pleitear os direitos da opposição perante um poder veTifi-
caidoT assim constituído elos proprios espoliadOTes de taes direitos, e 
que ·de antemão sabiam apuraT todas as eleiçõe.s favoraveis ao go-
verno, por mais escandalosamente fraudulentas que fossem, firma.dos 
no art. 2° do regimento interno da Camara dos Deputados, reuniram-se 
em edifício á pal'te e, constituindo n. mesa e as commissões regimentaes, 
encetaram os seus trabalhos. 

(•) O Dr, AII'aTi•pe Junior era, no tempo, Consultor Geral da Re.publica. 
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"No Senado, continúa o mesmo documento, estava a opposição 
em condições superiores á do Governo, pois, devendo se constituiT 
o poder verificador do.s senaidores de mandato em vigor (o Senado pela 
Constituição do Estado compõe- e de doze senadores, renovando-se por 
metade, de 4 em 4 annos), destes contava com tres e o governo com 
dois, dos quaes um presidente e sem voto. Dispõe o regimento do Se-
naido, art. 6°, que para os actos de rnconhecimento .ae poderes é necessa-
ria .a presença de cinco senadores. _ 

"No primeiro dia de sessões prnparatorias, só compal'ecendo tres 
.senadores, o p1-esidente do Senado, Coronel Rocha Lima, candidato of-
fi.cial á pre.sidencia do Estado, convidou a tomarem assento os candi-
datos diplomados e cujos diplomas tinham sido protestados, e consti-
tuiu com elles uma mesa illegal, que tomou o compromisso do senador 
Ricardo PaTanhos e o empossou. 

"A' vista do procedimento tão tumultuario, violador dos pre-
ceitos regimentaes, retirou-se o ·senador Fulgencio Nunes' da Silva, o 
unico opposicionista presente e com o primeiro secretario, Souza Mo-
raes· que assumiu a prasidencia, constituiu Senado á parte." 

E sob esta base foram verificaidos os poderes dos deputados e se-
nadores da opposição, constituiclos em camaraj e senado á parte. In-
stallaTam-Ee e reali.sar~m as suas sessões sob a garantia ele um habeas-
corpus concedido pelo J ui?j Federal; em sessões de 2 e 3 de J unho 
corrente procederam, como congresso, nos termos do art. 89 da Con-
stituição respectiva, á apuração da e1eição do presidente e dos vice-
presidentes do Estado, que deverão servir no período de 14 de J ulho 
de 1905 a 14 de J ulhq, de 1909 e proclamaral!ll presidente o Dr . José 
Joaquim de Som~a e vice-presidentes os coroneis Fi•ancisco Ferreira 
Lemos, José V a·z e Manoel do Carmo Lima. 

O Congresso, que· segundo affirma a exposição, o governo orga-
nizou, procedeu tamb.em á apuração da eleição presidencial, procla-
mando : presidente, Miguel da Rocha Lima, vice-prnsiden.tell, J osé 
Balduino de Souza, Francisco Bertoldo de Souza e José da Silva Ba-
ptista. 

Nestas condições, prevendo que no ·proximo dia 14 de Julho, data 
fixada pela Constituição estadual para inauguração do novo periodo 
governamental, dois presidentes disputarão o governo do Estado, 
pensam os signatarios da exposição que semelhante crise só pócle con-
stitucionalmente oor resolv~da pela intervenção do Governo Federal, 
nos term-0s do n . 2°, dq art . 6° da Constituição da Republica, decidindo 
entre os dois poderes +ivaes, qual o legitimamente constituido. 

Questão melindrosa e sem prece·dentes na Republica Brasileira, 
par ece-me• á primeira vista, não encontrar .solução direct.amente indi-
ead a na letra de nenhum dos §.§ d·o art. 6° citaido. 

Não se trata, com effeito, de repellir invasão e$trangeira ou de 
um Estado em outro; não consta que a ordem e a tranquillidade ·do 
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Estado, no momento actual, tenham sido perturbadas materialmente, 
de modo que a acção legal da autol'i<lade e o gozo pacifico dos direitos. 
do cidadão se vejam embaraça·do.s; não se verifica1 tão pouco, a hypothese 
de violação ou não execução de leis ou .sentenças federaes• por culpa 
ou opposição do.s podeTe·s estaduaes . Taes casos, poi.s, estão de si mes-
mos exclui<dos pela natureza dos factos que occorrem no Estado de 
Goy:az. 

Si, a intervenção, solicitada do GÓverno Federial, firma-se na 
imm.inencia de um conflicto material, que poderá, entretanto, dissi-
par-se, .é intuitivo que só ·depois de traduzidos em desordem, poderiam 
os acontecimentos, segundo a sua gravidade, determinar, mediante 
requisição do respectivo governo, a expedição dos actos e providencias 
defluentes do n. 3° do dito art. 6. 0 

Resta, portanto, saber si os actos dos poderes verificadores, acima 
de.scriptos, constitUJem uma derogação da fórma republicana federa-
tiva, de manei1'lft a legitimar ·o "exercício da faculdade constitucional. 

Os interpretes da Constituição Americana, da qual foi transpor-
tado para a brasileira o dispositivo de que se trata, são quasi unifor-
mes na reproducção d:o pensamento dos .autores do Federalista, em 
cujo capitulo XLIII lêem-se as seguintes palavras: 

~'Os E stados Unidos afiançam a todos os Estados da União a fór-
rna do goveTno republicano, e se obrigam a defendel-o.s de qualquer in-
vasão estrangeira, ou mesmo de .qualquer violencia domestica, com-
tanto que isto lhes seja requerido pela legislatura respectiva, ou pelo 
poder executivo, si a legislatUTa não se achar reunida. Numa confe-
deração, fundada em principias republicanos, é preciso que o governo 
federal tenha o poder de defender o systema geral contra as innovações 
da aristocracia ou ·da monarchia. 

"Quanto mais intima fôr a união, tanto mais interesse tem cada 
membro na:s instituições politicas das outras, e tanto mais direito 
de exigir que a fórma de governo existente na época do pacto, seja 
substancialmente mantida. . . Assim emquanto os Estados conservareu.:. 
a fórma republicana, qualquer que ella seja, é-lhes afiançada pela Con-
stituição federal; e .se qui~erem substituiT-lhe, outra, tambem têm o 
rlireito de o fazer, e podem Teclamar, para a que adpotarem, a garantia 
federal. O unico· poder que não têm é o de ado,ptar uma Constituição, 
que não sej·a rnpublicana." 

"A intenção do legislador constituinte, diz •Cooley ( Oonst. Limit., 
pag. 28), foi proteger a união fundada sobre principias republicanos 
contra innovações aristocraticas e monarchicas." Pomeroy (Const. 
Law, pag. 136), accrescenta que justifica-se. a, intervenção do Con-
gresso para restaurar 'ª fói·ma do governo rnpublicano toda vez que 
um Estado legisla,. pondo o respectivo governo nas mãos de uma oli-
g-archia. 

Não ·diverge desse conceito Walker (Amer. Law, §. 67), quando 
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affirma que .aos Estados é apenas prohibida a admissão de governos 
despoticos, aristocraticos, monarchicos, não .se perm~ttindo a inter-
venção siuão nos casos em que taes governos se 'caracterisem pela fórma 
anti-republicana. 

Gourd, o mais recente commentador da Coru;tituição Amer ican a, 
ob.serva que "clausula de garantia não é sómente a garantia da fórma 
1·epublicana, neste ou naquelle estado part icul ar; ella consti tue uma das 
garantias da fórma Tepublicana do proprio Governo ela União, sal-
vaguarda da paz interior, da diuturnidade da União, da vida ela nação; 
de onde se conclue, com toda razão, que .para proteger num Esta·do qual-
quer a fórma republica·na, os Estados Unido.s podem intervir .esponta-
neame.nte, independente ele solicitação ou requisição ele -autoridades lo-
caes. . . E, todavia, fóra dos casos em que o ·Congresso por mais de 
uma vez tem fixado as condições a que se deveriam subordinar as 
Constituições elos Estados novamente ·a:clmittid0is, a garanti a da fórma 
republicana parece nunca ter sido posta em execução". (Les Char tes 
Ooloniales et les Constitutions de l' Amérique du N ord, 111, 479 e 481). 

De tudo isto vê-se que a faculdade consagrada no art. IV· sec . I V, 
da Constituição Ameri0ana, e relativa á inversão ou transformação cb 
go1erno em um typo differente, resolve-se numa faculdade do poder 
constituinte; de ond~ re.sulta que os acto.s, que esse poder é obrigado 
a submetter ao seu exame q censura, deve.m manifestar-se sob o as-
pecto de uma organização traduzida · em leis evidentemente contrarias 
ao regímen republicano firmado pela Con.stituição Federal. 

"Manter a fórma republicana federativa" ·declara-o tambem o n . 
2 d·o art . 6° da Constituição Brasileira. Ora, não se manifestando a 
fórma ele um goverµo sinão pelos apparelhos políticos e institutos 
crea:dos pelas suas leis organica.s, é obvio que só na ordem legislativa 
póde ser ella atacaida. 

No exercício, pprtanto, daquella faculdade o Governo Federal, 
quando lhe caiba torµar conhecimento da organisação inconstitucional 
de um Estado, tem apena.s que verificar si a respectiv.a constituiç:ãc 
e leis adjecta:s contrariam o.s principias polit icos da União. 

Nem a Constituição ele Goyaz, reconhecida por ambas as facçõe3 
políticas, cuja lucta deu ensejo á exposição juncta, nem as suas leis 
organicas, são accusada:s de subverter, alterar ou inverter ·o regimeil· 
so·b o qual se constituiu aquelle Estado como membro ela União. 

A intervenção por aquelle motivo, na opinião geral dos commen-
tadores devolver-se-hia ao poder leg'Í.sl.ativo federal. Na minha opinião 
essa incompetencia é irrecusavel, porque depende cla•ramente 
do exercício de faculda:de legislativa, e tal deve-se considerar a de re-
vogar ou declarar não existentes leis que organizam um Esta·do como 
estranho á União e çleterminar por via de uma constituinte a reorga-
nização do Estado, que se · tiver excluiclo do regimen constitucional 
abandonando a fórma republicana federativa 
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Mas não é e.ste o caso . O que se pretende é considerar o Governo 
da União ·competente parn, em .segunda instancia, verificar os poderes 
dos individ1ws que se dizem eleitos presidentes, vice-presidentes, sena-
dores e deputados de Goyaz. 

Que têm os factos, aliás cleploraveis, occorridos durante o pleito 
eleitoral e o modo pelo qual se fez ali a verificação de poderes, com 
a fórma republicana federativ·a? 

Penso ·que nada. O governo de um Estado· póde ser illegal sem ser 
contrario á fórma republicana. 

Assim pois, no meu parecer, o .disposto no n. 2 do art. 6°· só 
por .si não justificari·a a intervenção, ·desde já, para valid1ar qualquer 
das eleições que ·servfrarn de base á installação elos dois congressos e 
consecutiva apuração da eleição de ·dois presidentes e vice-presidentes. 

Sem ·dissimular, porém, ia difficuldade que offerece em perspectiva 
a dualicla-cle do governo, e a probabilidade de um conflicto, logo que o 
aictual presidente termine o período constitucional e seja empossado o 
seu successor, convenho em ·que a Constituição ·da Republica instituiu 
remedia para os 0asos de perturbação domestiea,. autorisando a inter-
venção do governo federal para restabelecer a ordem e a tranquillidade 
nos Estados, á requisição dos respectivos governos, mas tambem reco-
nheço ·que essa mesma Constituição não concedeu essa faculdade para 
prevenir, mas para agir reprimindo actos já exteriorisaJclos e contra-
rios á ordem no E stado .. 

"Restabelecer", enuncia o rnferido paragrapho; e só se rnstabelece 
aquillo que ·deixou ele existir. 

Isto posto, parece que .só o fado material da perturbação da ordem 
no Esta-do de Goyaz poderia autorisar medidas de repressão derivadas 
do n. 3°, do art. 7°; emquanto esse f.acto não apparecer toda e qual-
quer intervenção seria prnmatur.a e, portanto, inconstitucional, aind!a 
que solicitaida. 

Dado,. porém, que essa intenrenção se torne opportuna, isto é, 
que as duas facções politicas entrem em ·acção pa:iia empossar o chefe 
do Executivo e effectivamente surja o conflicto material, ·como agir 
e ·qual dos poderies da União é competent~ para intervir, á vista de 
duas requisições, em opposição, subscripúas por autoridades que se 
julgam legitimo govemo? 

Não vejo •na jurispruclencia solução franca para a difficuldade 
occorrente. Os dois casos que pude encontrar na jurisprudencia ameri-
cana relativo á dualidade de governo não me parecem robustecer ne-
nhuma opinião decisiva. 

O primeiro é o de Rhode Island, em 1849. Nes.ta emergencia a il-
iegitimiclade ele um dos governos coincidia com uma insurreição ele 
caracter político e offensiva do principio federativo . A Suprema Côrte, 
a ·quem foi submetticlo o r;aso, declaTou que .ao Congresso cabia veri-
ficar qual o governo estabelecido no Estado, para então· decidir so-
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brn si era ou não Tepublicano. (Chanbrun, Le pouvoir executif aux 
B'tats Unis, pags. 283 e seguintes.) 

O outro exemplo, que é de 1873, refere-se a Luiziania. Ainda este 
precedente americano varia do que Se nos afigura agora. A commis-
são do senado norte-americano, ·aü qual foi sujeito o conflicto, provo-
cada·'ª dizer si existia um governo civil, naquellc E stado, opinou que 
nenhum dos governos pretendientes f&ra le.glitimame!nte eleito, 
e assim propoz se adoptasse a resolução, de que "presentemente" não ha-
via governo de Estado no E stado da Luiziania, e nestas condições se 
devia ordenar uma nova eleição e providenciar, para que ella se fi-
zesse sob a autoridade, dos Estados Unidos "afim de que o povo, ac-
crescentava ·o parecer, eleja um governo, ao qual se submetta, ou em 
caso de sublevação os Estado.s Unidos possam honestamente susten.-
tal-o." ( J. Barhalho, Comp., pag. 25.) 

A conclusão .a tirar desse parecer é que a acephalia governamental 
deve equipai.'ar-se á ausencia d.e constituição para que se subrogue o 
Congresso Federal no direito de, como poder constituinte, exercer a 
funcção legisl ativa que se considera extincta no E stado, e pr-omover 
o restabelecimento, por actos de soberania, ·da _representação política do 
mesmo Estado . 

Si o caso de Goyaz fosse egual ao <la Luiziania, teríamos nesse 
precedente norte-amer!cano amparo para a opinião dos que pretendem 
que se justificaria por taes fundamentos .a intervenção espontanea. 

Não é. A questão, na hypothese vertente, é ·de dualidade de apura-
ção, e o Estado não está acephalo, porqoo o actual governador não ter-
minou o seu período governamental e ninguem! contesta .a sua auto-

. 11.dade . 
A intervenção, pqrtanto, ter-se-á de subordinar forçosamente á 

clausula final do n . 3, do art. 6° da Constituição da Republica, ga-
rantidora da autonomia estadual . 

Recebida pelo Go,verno Federal dupla requisição, presumindo que 
uma dellas tenha sido expedida pelo gov1emo legitimamente eleito no 
Estado, .ao Presidente da Republica compete tomar todas as providen-
cias ·que interessem ao restabelecimento da ordem, mantendo o go-
verno de facto, até que o Congresso Nacional, pronunciando-se sobre a 
especie, possa estatuir relativamente ao processo d.e intervenção de-
finitiva e Teconhecimento ·do governo, legal segundo as exigencias do 
caso occorren.te. 

Saude e fraternidade. - T .. A. Arwipe Junior . 



CQ N,GiR E<SSO JU1R IDICO (19 08) 

DIREITO CONS'l'ITUCI ONAL B.RASILEIIlO 

A União póde intel'vir nos Estados ex-11ire prop~·io independente 
de requisição dos respectivos goveTnos? 

A e:i<pressão "Governo F ederal" é equivalente a "Poder Exe-
cu tivo" ou abrange todos os orgãos da soberania nacional? 

A) . Um dos mais abalisados interpretes da Constituição ame-
ricana, W alker, accentuou o cam·cter essencialmente protecto~· do 
d~reito de intervenção . 

Essa protecção não é sómente um poder, é um dC1er d!i União 
- not rnerely a matter of power, but ·Of duty. . 

lN os Estados, ella garante não só o livre exercício dos respecti-
v.os poderes politicos, como tambem a invidlabilidade dos direitos 
conceTnentes á libe;rdade, á segmança individual e á prosperidade, 
que ª. Constituição assegm~a a brasileiros e a estrangeiros residentes 
no pa1z. 

A ordem jurídica é mais ·frequentemente perturbada pelo arbítrio 
govE:rnamental do que pela insubol'{linação do povo; mas em ambos 
os casos o poder soberano, a União, falta .ao cumprimento do seu 
dever quando não se apressa em restabelecer o dominio da lei. 

Assim estabeleci.do o ·Conceito da intervenção, resulta como corol-
lario que o seu exercício não póde fioar dependente em todos os 
casos da requisição dps govemos estaduaes e· ,assim a Constituição 
Federal andou muito acel'tadamente C}rigúndo o cumprimento da for-
ma:lidade ·do pedido prévio, quando se tratar de restabelecer a ordem 
e a tranquilfül.ade nos Estados. 

E, mesmo nesse caso, 'doutrina o Dr . J O·ão Barbalho, se a O!rdcm 
constitucional estiver de tal fórma compromettida que o Estado se 
veja absolutamente sem governo, campeando nelle a anarchia, a Dnião 
não ha de assistir queda e impassivel á anniquilação desse E stado, 
é do seu dever intervir, sem esperar uma solicitação, que talvez se 
tenha toTnado impossível. 

Por isso diz muito bem BE1rraquero que a requisição só é ind1s-
p~nsavel quando a dissenção intestina não tem compromettido as in-
stituições repubilio:mas. 

T])eses 

Relator lo 
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1Não menos absurdo seria esperar reqms1çao dos rnspectivos go-
vernos esta:duaes ·quanclo se tratar da violação dos direitos individuaes, 
ou quando a -organisação .Politica e administrativa do E stado não 
tiv~r os caracteristicos essenciaes da fórma republicana . 

üutra não é .a praxe constitucional nos paizes que tambem acl-
optaram o systema federativo . 

Nos E stados Unidos o grande W.ashington interveio ex-ju1·e pro-
p1>iio na Pennsylvania, 1794, para abafar a Whisky Insurrection. 

Na Republica Argentina, diz Estrada, -o Governo Federal pócle 
inteTVir molu-proprio para garantir 'ª 'ÍÓrma republicana ·de governo 
e o exw·cicio das instituições locaes . 

Na 8uissa a intBrvenção não depende exclusiv;amentc ele requi-
sição do cantão inte.ressa.do, .Porquanto a Constituição assim dispõe 
na ultima ·alínea do art . 16: 

"As despesas correrá-o por conta do cantão que tiver solicitado 
o auxilio ·Ou occasio11aclo a intervenção, saho se a A:>~emhléa F e-
deral decidir outra cousa, em consideração ás circumstancias parti-
c:uLu(_;s" . 

1Em 1889, o Conselho Federal interveio ex-_jure prop1·io no cantão 
do Tieesino, e o seuJ acto fo i approvad·o pela AssemblBa F ederal. 

B) . A Const+tuição. falla em G overno Federal, expressão que, 
segundo uma interpret·ação arbitraria, mas que já teve voga entre 
nós, é equivalente ;:t - Poder Executivo . 

Eu, porém, penso_ que a faculdade de intervir comp~to aos dous 
poderes essencialmente politicos - -o Legislativo e o Executivo -
visto se tratar de uma funcção que itamb1em é .de caracter privativa-
mente politico. 

Assim pensançlo, faço minhas as palavras proferidas pelo sena-
dor Coelho e Campos, na sessão de 14 de agosto ele 1895: 

"l\fateria ele q.lta ponder.ação melindrosa, disse o illustre senador 
sergi pano, a intervenção importando a suspensão, a absor12ção tem-
poraTia da personalidade politica dos. Estados, affectanclo o princi-
pio d.a federação, o legislador não a conferiu a nenh1111n poder p.ri-
vativamente; ,pelo contrario, a poz sob a guarda cl:a União, elos 
seus poderes constj.tuidos, do governo federa[, como a garantia supre-
ma dos Estados :p-essa situação angustiosa, critieia de su a autono-
mia. 

-Prova disto é que a intervenção não se acha enumerada entre 
as attribuições privativas do Congresso Nacional, no :art. 34, nem no 
art. 48 entre as funcções privativas do Presidente ela Rermblica nem . d J am a nos arts . 59 e 60, como funcção judicial'ia . 
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DepaTa-se, sim, no ,art. 6.0 entre as disposições p.re~iminarcs da 
orgianisação federal, e bem de industria, como advertenc1a de que se 
trata de um principio organico, basico, deixado aQ Governo Federal, 
como representante geral da União . 

Cada poder age segundo a natuTeza peculiar de suas funcções 
constitucionaes, em presença do facto que occasiona a intervenção. 

O Congresso Nacional decreta; o Poder Executivo realisa a in-
tervenção; e o Poder J udiciario, sem in~rferir no ·acto pohtico, co-
nhece dos factos que incidem na sua funcção ordinaria. 

A suspensão das garantias, sejam. as do cidadã:o, sejam as do 
Estado, .quer dizer a suspensão da lei qu.e .as assegw:a; e, corno uma 
lei só por out1ra lei pócle ·ser suspensa, é claro ·que, com.o o estad·o de 
sitio, a intervenção nos Estados só pelo Congresso pó<le ser decre-
tada. 

A iniciativa deve ser elo poder, que no momento pócle agir na 
esphera de suas attriWições. 

Ür.a, achando-se o Congresso funccionanclo, se pela intervençio 
se trata da suspensão cie uma lei, como neste caso recusar-lhe a inicia-
tiva? 

Ausente o Congresso, ·se a intervenção se impuzeT como necessi-
flade de ordem publica, por que não fazel-a o Poder Executivo, como 
no e&tado de sitio, ad referendum do Oong1resso? 

* / 

Conclusões : 
1.ª .Sómente na hypothese do n. 3° do ·art. 6° da Constituição 

Federal, é necessaria a rnquisição dos governos dos Estados, se a 
dissenção intestina não tiver comp,romettido as instituições republi-
canas . 

Em todos ·os outros casos a União eleve intervir ex-jure propr<io. 
~.' A expressão - Governo Federal - abrange todos os orgãos 

da sober.ania nacional, agindo cada pocleT segundo a natureza peculiar 
de suas funcções consti tucionaes. 

Estando funccionanclo o Congresso Nacional, a elle compete de-
cretar a intervenção; o Poder E xecutivo a reaiJisa; e o J udiciario, 
sem interferir no acto político, conhece elos factos ·que incidem na 
Sl1'a fur.cção _orclinaria. 

No intervallo das sessões, .se a intervenção se impuzer, ·como 
necessidade ele ordem publica, ·o Poder Executivo, como no esta·do de 
sitio, exerceTá essa attribuição. - A . O. Yi11efros de Castro, Relator. 

O Sr. Thiers Velloso (*) - Diz o orndor que, Tepresentanclo um 
Estado, não pode deixar ele •Ee envolver no debate da these respei-

(*) Sessão de 20 de _'\1gosto. (1·908). 

Discnssãc 
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tante á intervenção federal . E como entende que não- se teem dado 
prerogativas aos Estados nas theses• apresentadas, só se tratando de 
a-largar a esphera da acção da União, cumpre fallar tambem em nome 
dos internsses -cfo,s Estados . Nã9 sabe por que no seio ·do Parlamento 
se tem levant.ado certa opposição á regulamentação do ar t . 6° da 
Constituição . Acredita o orador que esta lei só viria em benefici•o 
das prerogativas dai autonomia dos Estados, que teriam o c1üdado de 
não infringir os seus preceitos, e ficaTÍam assim tranquillos de que 'ª 
sua autonomia seria rnspeitada . 

Diz que é francamente pela regulamenta:ção do art . 6° corno 
limite ao arbitrio do poder central, embom reconheça que os nossos 
podel'es centTaes teem até agido com muita sabedoria se eximindo á 
es&a intervenção todaiS as vezes que não foi solicitada pelo governo 

Quanto á segunda parte da 1ª these, acredita que é essencial a 
collaboraçã-o -dos• dous poderes políticos para a intervenção, excepto 
em dous casos, e estende-se em considera•ções ll(O intuito de fundamen-
tar a sua opinião . Assim, apre-senta as segniinte& conclusões : 

Quanto á 1 ª conclusão do relatorio <l!o Sr. Presidente da secção, 
concorda com ella . Quanto á 2ª, propõe o substitutiv:o : "Em todos 
os outros casos o Governo Federal ·deve intervir ex-jiwe proprio pela 
fórma e nos casos 1que devem ser estabelecidos em lei reguladora do 
art . 6° ·da Oonst'ituiçá!o·. 

Acceita a 3ª . ~uanto á 4ª, propõe o seguinte substitutivo : " Ao 
Congresso Nacional compete decretar a intervenção e o P!oder E x-
ecutivo realisal-a, conhecendo ·O J udiciario, sem interfe rir no cas:o 
político, dos. que incidirem na sua funcção ordinaria . " 

A' 5ª propõe o seguinte substitUJtivo : "Excepcionalmente a,o Ex-
ecutivo competirá por si só intervir _ quando sua acção fôr requisitada 
pelo Governo estadual ou na ausencia do Congress.o, para dominar 
dissenção intestina porn luta armada, compromettedora dos principias 
fundamentaes d:o regimen, até que o Congresso delibere . 

O Sr . Adolp~o Gord10; - Felicita calorosamente a comm1ssao 
organisadorn das theses submettidas á apreciação ·do Congresso, por 
ter C(ogitado de uma questão de excepcional importancia que affecta, 
de modo notavel, a vida da federnçã>o . Refere-se á salutaríssima 
instituri.ção da inteTVenção da União nos negocios peculiares aos E s-
tados, eÍJqo sobre o qual se move todo o regimen federativo . 

O Congresso Nacional, deixando de cumprir o dever que lhe im-
põem os UE. 34 e 35 do art. 34 da Constituição, até hoje não re-
gularnent;ou -o art . 6° da mesma Constituição, não estando por isso 
determinado ainda o sentido do disposto no n . 2 desse artigo, não 
estando definida a cornpetencia dos poderes federa1es para a interven-
ção nos diveTSos cwso.s previstos no texto constitucional, nfo estando 
definida a natureza jUTidica do acto da intervenção e nem determi . 
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nados a acção do interventor, as suas faculdades e o limite dessa 
acção . Disse o ürador ter-se semp1-e . batido pela regulamentação do 
art. 6° da tribuna do Congresso e, recordando os graves successos 
que se deram no Amaz:onats, Matfio-Gros.so e outros Estados, bem como 
os que se teem dado na Republica Argentina, demonstrou que essa 
regulamentação é urgente. 

Não acceita uma das 0onclusões do digno rnlator. 
A Constituição não empregou no art. 6° a locução "Governo 

Federal" para designar o Poder E xecutivo, mas para significar 'O 
P.oder Supremo da Nação, poder que a dirige e preside aos seus de&-
t.inos, incumbindo, portanto, a intervenção ao Poder Legislativo e ao 
Executivo, que agirão conforme as suas funcções - o primeiro di-
ctando a lei e o segund;o provendo á srua execução . Para repellir a 
invasão estrangeira, •Ou de um Estado em outro, para. re.stabeleoor a 
ordem e a tranquillidade nos Estados, e para assegurar a execução 
das leis e sentenças federaes, é indispensavel uma acção pr;ompta, 
'energica e poderosa, e o uni00 poder que dispõe dessa acção é o E x-
eC'utivo Compete a intervenção ne.sses tres casos ao Poder Executivo. 
No caso, porém, do n. 2, do art. 6°, para manter a fórma republi-
cana federativa, a competencia não é d·o Poder Executivo . Invocando 
a doutrina dos publicistas americanos e argentino.s e a que consta 
dos julgados dat Suprema Côrte da America do N•orte, diz que é vio-
lada a fórma republicana federal sempre que são violados os princi-
pios fun<lamentaes de um regimen republicano inscriptos na Consti-
tuição FedeTal, quer a violação .se dê D:as instituições locaes, quer na 
pratica dessa1s instituições . Trata-se, pois, de um assumpto muito de-
licado e melindroso, que não deve ser confiado a'O criterio de um 
unico podeT - o Executivo . Cadai caso occmrente deve ser debati -
do no Congresso, e só depois de autorisada a intervenção por uma lei 
especial, deverá o P oder E xecutivo promover 'ª sua execu·ção. Ter-
mina o orador affirmando que o Congresso J uridi00 prestará rele-
vante serviço a.:o paiz fixando as bases. principaes de uma boa regula-
mentação d·o art . 6° . O OTador cünclue, enviando á Mesa a seguinte 
emenda substitutiva : 

These ia - Substituam-se os dous ultimas periodos. ela 2º oon-
clusão do !>residente da c·ommissão pelo seguinte : Compete ao P.o<ler 
Executivo intervir em negocios peculiaree aos Estados, nos casos d·os 
ns . 1, 3 e 4 do art . 6° da Constituição. mas a intervenção no caso 
do n. 2 do mesmo artigo só póde ter logar em virtude de lei especial . 

Sala das rnssões, 21 de Agosto de 1908 . -Ad'olpho Gord-0 . 

O Sr. Co.nsel1h:eiro Coefho Rodr igues (*) - Não tomaTia parte 
nesta discussã.o, se não tivesse ouvido os dous discursos dos Exms. 
Srn . Deputado Adolpho Gorclo e SenadoT J oão Luiz; ·o primeiro 

( •) Sessão de 21 de Agosto. (IJ.90·8) . 
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sustentando, e o seg1md,o negando a necessidade de ser regulamentado 
o art. 6° da Constituição, na conformidade dos paragraphos 33 e 34 
do art . 34 da mesma Constituição. 

Com o devido respeito ao illustra-do Senador, decide-se pela 
opinião do seu digno antagoniEta, poTque o art. 6° não é bastante 
claro nas suas expressões', e é, no fundo, tão amplo que se prnsta, 
tanto os abusos, por excesso, como por om~ssão, d0is poderes federaes. 

Elle autorisa a intervenção do Governo Federal nos negocios 
peculiares dos Estados, em quatro casos, cada qual mais grave : 

1 º, o da invasã,o extrangeira, em algum ·elos Estados, ou de um 
destes no -Outro; 

2°, o ela alteTação da fórma republicana federativa; 
3°, o da alteração da ordem e tranquillidade publica, em alguns 

delles~ 
4°, o .da inexecução das leis. e das sentenças federaes . 
Quanto a.o 3° caso, o legislador op_põe-lhe a condição ele ser re-

quisitada a intervenção d·o Governo Federal pelo elo E stado onde 
occorrer a perturbação da ordem ou ·da tranquillidade, e, como quis 
de uno àiciB, de altieris negat, segue-se que, nos outros cas·o0>, a inicia-
tiva pertence ao Gioverno Federal. 

Acredita mesmo, que, n,o caso exceptuado, quando a perturbaçã·o 
excedeT de certos limites, importará a alteração da fórma de Go-
verno, ou, ao menos, a inexecução das leis fe.deraes·, garantidoras da 
ordem e d.,os direitos dos cidadãos, e entrará ipso facto, na compre-
hensão dos §1§ 2° ou 4°, dando logar a legitima intervenção do Gover-
no Federal, por iniciativa delle, e em cumprimento de seu maximo 
dever. 

E não obsta p. esta intelligencia a expressão poderá, do pr. do 
art. 6°, porque, ei+tbora as palaVTas sejam a porta p.or onde o inteT-
prete deve ir ao pensamento do legislador, a lei não é o texto nú e 
crú, mas vivo, pelft mente de quem o 1·edigiu "qUJod legislator v·oluit 
quod judicio suo probavit et recepit", e a hermeneutica foTnece-nos 
os elementos necessarios paTa abrirm-0s a p,orta, quando não houver 
bastante luz no in~erior, ou para estreitarmos a abertura, quando for 
excessiva, ou paT4 alargal-a, quando muit;o· estreita, para conter o 
pensamento. 

E, no caso veTtente, basta o elemento logico paTa mostraT-n-Os 
que -0 G;overno só póde, porque deve, e quando deve, nã:o póde deixar 
de querer, sem incprrer na falta de exacção no cU1IDprimento dos seus 
deveres, como se induz d·o art . 54, pelo qual incumbe ao Presidente 
da Republica manter a fórma ·ele governo e a segurança interna do 
paiz (§'§ 2° e 5°), sob pena ele responsabilidade. 

Para isto deu-lhe a Constituição, além dos me~os ordinarios de 
Governo, o extraordinario do estado de sitio, que elle póde decretar, 
na ausencia do Ü-Ongre.sso ( § 15 do art . 48) e que este deve decretar, 
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si estiver reunido, sob pena ·de incorrer em grave responsabilidade 
moral, a unica a que está sujeito, c;omo primeiro poder, que o é, da 
União . 

Como ·quer que seja, 'O "poderá" do .art. 6°, não importa uma fa-
culdade, mas uma obrigação d;o· Governo Federal, pelo menos no 1°, 
no 2° e no 4° caso. 

I sto nos leva á questão de saber a que se referem as expressões -
Governo Federal - daquelle artigo ; porque ella,s podem applicaor-se, 
ora aos tres orgãos da soberania, instituidos no art. 15; ora ao P·oder 
Executivo, ora a qualquer dos tres . 

Assim, si se trata de Tepellir uma inyasão, em qualquer dos 
E stados, as: providencias podem ser tão urgentes que não -se espere 
a reunião do Congresso, nem cheguem mais a tempo, se esperarem 
por elle. Neste caso, portanto, e ao menos nelle, a intervenção in: 
cumbe directamente a;o Poder Executivo, isto é, ao Presidente ela 
Republica. 

Si ·o caso é de negar-se execu:ção in spYJcie 'ª uma lei esta.dual, por 
contral'Ía á Constituição . ou ás leis fecleraes, a competencia é elo Poder 
J udicial, que na especie não só tem a faculcla.de, eomo o dever de 
negar-Ih' a. 

Si o caso é ele opposição ás sentenças federaes, o Poder J udicia1 
tem a obrigação de requisitar a força fede ral, e o Executivo a de 
fornecer-lh'a, tanto ·quanto bastar. 

Si o caso é de conflicto aberto, entre as leis ou a Oonstituição 
de um Estado e as< federaes, o Congresso póde e deve, c,om ou sem 
mensagem d·o Presidente da Republica, revogar a Constituição ou as 
leis que tiverem suscitado esse c.onflicto, como por exemplo, a dos 
imposto•s inter-esta:cluaes . 

O mesmo se eleve applicar ás expressões - rnspectivos governos 
- do § 3°, pa-ra extender a attribuição ele requisitar a intervenção 
federal, a qualquer dos poderes constituídos no Estado onde se veri-
ficar a perturbação da m ·dem. 

Figuremos as hypotheses elas suppostas clualiclacles• elo Governa.-
dor, ou elo Corpo Legislativo, •ou da usurpação do Poder J ucliciario 
de qualquer Esta·do, pelo E xecutivo: si os representantes de cada um 
desrns poderes, que se suppuizerem legítimos, não tivessem aquella at-
tribuição, o § 3° seria uma inutilidade, nos casos exactamente em 
que parece mais necessario . 

Tem até aqui procm'ado fixar a intelligencia das expressões - po-
derá ·o Governo Federal, do pr. do art . 6° ; mas falta ainda fixar 
a do a:djectivo peculiares, que tem passado quaú despercebido e é 
muito importante . 

O:om effeito, em todos os negocios, que não são peculiares aos 
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Estados, a inteTVenção federal é legitima e constante, de1sde o Cabo 
de Orange ao Ohuy, e do Cabo de S. Roque aos confins. do Acre. 

Quaes são, porém, os negoci·os peculiares de cada Estado? 
N atmalmente aquelles cujo governo e administração lhe com-

pete, com exclusão da Uniã-o, em virtude da Constituição, que tiver 
adoptado, e pela qual se deverá reger, bem entendido, si nella houver 
respeitado os princípios constitucionaes ·da federal. 

Mas, quaes são esses principias, que decorrem da fórma republi-
cana federativa, que deverá ser mantida espontaneamente, ou pela 
intervençã.o federal, nos termos do art. 6°, § 2°? Hoc oprus, hic labor 
est . 

E' esta a pedra de escandalo que teem encontrado todas as ten-
tativas de regulamentação ·daquelle artigo, inclusive a do projecto 
do Senado n . 70, de 9 de julho de 1895, a que prestou sua assigna-
tura, apezar da deficiencia delle, par a ver si alguma c·ousa se con-
seguia no sentid-o de realisar o seu com tau te dle~Ôr'atum . 

Esta questão é capital para a solução das questões do para-
grapho 2° do art . 6°, sobre •o caso da intervenção, "para manter a 
fórma republicana fed6'l'ativa". Qual é esta fórma? 

Naturalmente a mesma estabelecida pelo art . ia, "sob o regímen 
representativo", que 1 garante a representação da minoria, nos termos 
do art . 28, pela acção independente, mas harmonica nos tres poderes 
instituidoc pelo art . 15, assegura11do aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes em todo o territorio do Brazil os direitos garantidos pelo 
art . 72 e a autonomia ·elos municípios pr,omettida no art. 68 quanto 
" aos neg·ocios d·o seu peculiar interesse", á qual devem os poderes 
e>taduaes o mesmo i·espeito, que exigem ·dos federaies pa1,a a dos 
E stados. 

E não sã-o estes os uni0os princípios estabelecidos pela Constitui-
ção Federal, que tambem estabelece o das incompatibilidades parla-
mentares e eleitoraes.; a prohibição da investidura elos cargos de um 
poder a agentes de outro; a das accumulações remuneradas; a das 
aposentadorias a que.pi não se houver invalidado no serviço da Nação, 
etc ., etc. 

Teem estes principias, todos justos e alguns altamente moralisa-
dcres, údo respeita.dos pelas Constituições Estaduaes ? 

Infelizmente ne1µ pelas proprias leis fecleraes ,o teem sido, e é 
precis-o que o sejam, para que a Constituição F ederal não continue 
a ser uma collecção de formulas vãs, ou conselhos inuteis, como tem 
Ei do ;o art. 63, ou o bode expiatorio de todos os crimes e abusos, que 
assolam o Brasil e desolam os brazileiros de coração; porque ella, sobre 
não ser cumprida nem respeitada, é ainda calumniada, como causa 
occasional de todos qs males, cuja primeira victima é ella mesma. 

Não é fetichista, nem mesmo enthusiasta da Comtituição de 24 
de fevereir-o, cujo peccado original foi ter sido moldada por outra, 
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muito boa para o povo que a fez, mas, por isso mesmo, impropria para. 
-Os outros, que a adaptaram, apezar de se acharem em condiçõe.s. muito 
differentes, e a muitos respeitos antinomicas . 

Entretanto, o peior é o abuso que se tem feito das suas tenden-
cías centrifugas, ao mesm-0 tempo que se tem procurado fmstrar, por 
tod-0s os meios e modos, OE seus principias centrípetos . 

Entre estes considera principaes o art . 6°, Tegulaclo como cum-
pre que seja, quanro antes, e o art . 63, com u1J11a lei, que defina quaes 
são -0s princípios constitucionaei;: da União. 

Feito isto chame-se á ordem tudo quanto está fóra della e ex-
~cute-ée a nossa malfadada Constituição, que é muito melhor do que 
tecm sido todos os sem. executores . 

Si a autonomia dos Estados, elevada á soberania por uma sobre-
vivencia do a rt. 3° do decreto n. 1 do Governo Provisorio (que fez 
-0 possível para enxertal-o no art . 1° da Constituição), continuar a 
produzir os fructos que tem dado; em uns fazendo o Governo receiar 
d~obediencia ás ordens de habeas-corpus do Supremo Tribunal, em 
outros autorisando uma ou duas duzias• elo chefes políticos a lançarem 
interdicto perpetuo contra a elegibilidade de um adversaria, não sabe 
que futuro nos aguarcl~~ . 

Parece-lhe, poTém, que pelo caminho que vamos trilhando, mwito 
breve as opposiçõe.s ver-se-hão na triste alternativa do tyrannicidio 
ou da revolução; porque não lhes resta mais nem a triste esper ança 
de mudar de senhor, no fim de tres ou quatro annos; pois nem para 
isso Jhes tem servido a Constituicão Federal. 

Oumpre-nos, pois, regular a's disposições, garantidol'as da União 
e dos cidadãos, e experimental-a com esses novos apparelhos vivifi-
cadores ; mas, até lá, deve ser adia·da a sua Tevisão; porque não é 
pl'udente revogar uma lei, que ainda não foi execut•acla . " 

O Sr. Pinto Lima - Diz que ai sua collaboração na discussão 
das theses da secção de Direito Constitucional, brilhantemente relata-
.d.as polo Sr. ·PTeisidente, era impa1·cial, porquanto, não estancl-0 lli-
ga<lo a .nenhum partido politico na Re.publica, conservand o ainda a:s 
sua"S 13ympathia.s pesso·ae·s pelo regímen clecahido, essa collabora·ção 
s6 podeTia ser attl'ibuida aos serus estudas de jurista, feitos sem p ai-
~o nem interesses de qualquer especie . 

Como, porém, o tempo é exiguo, 1erá ias divergencias <las conclu-
sões ·d. 1 illustre relatoQ· em alguns pontos das iJheses em discussão, 
pasaando pelos argumentos rapidamente sem acceitaT sobTe elles de-
mondo debate, afim! de não prejudica1· a justificação de todas as 
suas emendas e snbstitutivos. Muito aparteado pelos collegas, que ora 
o a.pprovavam, ora o contrariavam, o orador r apidamente, uma por 
uma, desenvolveu as oonclusões a ·que chegou no estudo do relatorio 
ap1"esentado; 

Ik a .geguinte indicação: 
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"Propomos que se supprima a oraçãoo : "se a dissenção intestina 
não tiver compromettido as irustituições Tepublicanas", _com _que ter-
mina o reliatorio a ia. parte da l.' conclusão do seu questwnano. 

Quanto á 2.ª conclusão : propomos o seguinte substitutivo : 
"Á expressão "Governo FedeTa'l", usad·a no art. 6° da Consti-

tuicão Feder.al, refere-se unicamente ao "Poder Execu:tiYo, sendo con-
veu°iente a regulamentação deste artigo, afim de t irar ao Executivo 
o arbitrio, do qua1 póde abTusar em detrimento da autonomia dos Es-
tados, legislfyndo-se de fórma a não tornar casuistioo esse regula-
mento . " 

Quanto á 3.ª conclu ão da 2.ª these do questionaria, propomos 
este substitutivo : "Embo•ra não exerça o mandato de Senado.r". O 
Vice-Prooidente da Republica tem inviofabilidade, em vista do art. 32 
da: Constituição Federal, que lhe dá direito de voto, que incontcsta-
velme.nte é uma funcção senatorial, ficando assim equiparado aos 
Senadores de que trata o art . 19. 

Quanto á 1." conclusão da 3.ª tihese, pTopomos que se substitua 
pela seguinte : "Deve ser mantida a: iniciativa c1a Oamara dos Depu-
tadoiS, como uma medidla de gi_arantia liberal, por se-r esse rarn<> do 
Poder Legislativo o que mais directamente representa o povo." 

QTuan to á primeira conclusão da 4.ª these, S'Ubstitua-se o final dai 
primeira parte dessa 1 conclusão pelo ·seguinte : "deve ser exercida essa 
attribuição pelo .Senado Federal, por ser 00D1Stituido pefos re-presen-
tantes dos Estados, a quem mais de perto interessam esses actos." 

Quanto ás conclµsões (i!a the.se n . 51 •Substituam-se pelo seguin-
te: "O art . 68 ·c1a Constituição de 24 de fevereiro é applicavel ao 
Districto Federal, em virtude de estar elle equiparado aos Estado:! 
em varia·s ,passagens da Constituiçãio, não se admittindo, portanto, a 
restricção actual do voto dos eleitores · do Di:stricto Federa1, que não 
escolhem, por eleiçãoo, o Chefe de seu B.oder Muuicipail, como é da 
essencia do regímen republicano . - A~g1itsto Itin#o' Dirnfl,. - Miquel 
Bwarque Gwim:arães. 

O SR. PRESIDENTE - Fica em mesa a proposta do Sr . Pinto 
Lima para ser apreciada opportunamente . Tenha a palavra o Sr. 
Dr . Coelho e Campos. 

O Sr. R.eg•o Mqnteiro C) - Na .sua 1alludida these chegou o 
oradol' á seguinte conclusão : 

.A.' excepção do caso especificado no n . 3 do .al't. 6°, os outros 
tres :a~torisam a inte.rvenção da União nos Estados, independente de 
reqms1ção do.s respectivos Governos . 

O. illustrado j1~ri1sta Dr. Yiveiros de Oaistro fez, porém, em seu · 
relator10, uma restricção, doutrmand·o que, mesmo no caso do cit. n. 3, 

(>) Sessão de 22 de _.\ gosto. ( 1908) , 
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a reqms1çao é indispensavel desde que "a dissenção intestina tiver 
compromettido .as iustituições republicanas" . · 

•Segundo o orador, duas razões, principalmente, oppõem-se a essa 
distincção . 

Em primeiTo lagar é uma formal infracção ao conhecido brocardo 
jurídico - !llbi lex non :distinguit, nec nos distiuguere debemus . 

Exigindo a clausula da requisição como condição imprescindivel 
para ,a intervenção federal no e-aso do cit. n . 3, a Constituição fel-o 
de um modo peremptorio, sem distinguir hypothese. 

E ' que a preoccupou o pensamento de impedfr que fosse cer-
ceada a autonomia dos Estados, autonomia que constitlÚa o elemento 
basico por exeellencia do Tegimen federativo. 

iüm, dar 'ªº Governo Federal attribuição para intervir nos Es-
tados, independente de rnquisição dos respectivos governos, para res-
tabelecer a ordem e a tranquülidade, equivaleria a muni'l-o de uma 
cer ta dóse die arbítrio para, 'ª seu talante, sob qualquer pretexto, cha-
mar os mesmos Estados a contas e coarcta.r-lhes a acção governa-
mental . 

.Seria, portanto, o f.a lseamento do proprio regímen federativo . 
Em segundo logar, affirmou o ora.dor que essa distincção vinha 

ampliar a espbera de attr~buiçõe;s do ·Governo, Federal~i e, '3ntre 
nós, é canon de direito constitucional que á União só pertencem aquel-
les poderes que lhe fo:riam expressamente conforiidos, ao passo que 
os ·dos Estad'os são impllicitos, bastando, para que existam, que lhes 
não sejam vedados . 

Passou em seguida a demonstrar que, -sendo a ordem, na technica. 
constitucional, um conjuncto de normas fi,..,.:as em que se .apoia o 
Governo para garantir a segurança publilca, ella estava confiada ex-
clusivamente aos governos estaduaes, cujas forças deviam ser suffi-
cientes para mantel-a. 

Demonstrou ainda o ora·dor que o Dr . João Barba.lho, citado 
pelo relator, a que estava oppondo ligeira contradicta, não lhe suffra-
gava os -coneeitos, pois que era elle proprio que capitulava. oomo um 
caso do n. 2, e não do n . 3, a dissenção· intlestina capaz de allui:r os 
.alilcerces das instituições republicanas . 

Neste sentido, citou o orador exeerptos de sua these, em que 
foram condensados os p.rincipaes fundamentos de sua opinião . 

Referindo-se ·a um dos pontos do discurso do Dr . João Luiz, 
decla11ou que lhe não podia conceder o seu assentimento, pois .que 
entendia que o PodeT Legislativo era o unico competente parn de-
cretar a intervenção no oaso do n . 1 do art. 6° da Oonstitui!ção . 

Alludfo a proposito á opinião do S·r. João Barbalho, que, apoian-
do-se no constitucionalista argientino Vareta, declara que é isto que 
P.reva'lece em todlos os paizes em que vigoram .as · instituições federa-
t1vas, como a nossa . 

/ 
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O ·orador envila depois á mesa o seguinte substitutivo: 
Na 1." conclusão elimine-se .a condicional "si a dissenção intea-

tina não tiver compr-0mettido as instituições republicanas". Substi-
tuam-se .as duas ultimas partes da 2J' conclusão pelas seguintoo : 
"A intervenção. compete : 

1 No caso do n . 1 ao Pod~r Execut~vo, salvo .quan\io a invasão 
de um Estado em outro reclamar a suspensão de garantias em época. 
em que o PodeT Legislativo estiver funccionando; 

No caso d:o n . 2, ·füO Poder Legislativo, cabendo ao Executivo 
convoca1-o extraordinariamente, si não estiver reunido; 

No ca.so do n. 3, ao Poder Executivo, salvo si, sendo neoossano 
o estado de sit~o, o Congresso Federal est~ver Teunido; 

No caso do n. 4, tanto ao· Executivo quanto ao Judiciario, con-
ÍOTme SB tratar de leis ou sentenças federaes . - 0rl{tmr do Rego Mon-
teiro." 

O Sr. Viveiros de Castro ("') - Tão elevada, imparcial e eru-
dita se manteve sempre a discUJssão das these.s do questionairio, que ao 
orador anima a esperança de que os trabalhos da secção hão de influir 
salutarmente na cohsciencia jurídica do paiz, aibrindo-se no.vos ho?i-
zontes ao Direito Constitucional Brazilefro. 

Nestas condições, si o orador pudesse ouvir a;s suggestões da pru-
dencia, ficaria .silencioso, porque considera a palavra ~nstrumento 
de ainda mais d~ff~cil manejo do ·que a penna. 

Ma&, como Presidente da secção, é do seu dever defender as 
conclusões que sujeitou á deliber.ação do Congresso, sendo assim obri-
gado a analysal', ainda que peTfunctoriamente, todos os a.rgu:rp.entos 
adcl'uzidos pelos congressistas que tão bri'lhantemente quanto profi-
cuamente se occuparam do assumpto . 

O primeiro do.s orndores inscriptos, o Sr . Dr . ThieTs Velloso, se 
revelou .advogado habilíssimo do principio da não inte:rvenção. 

O seu ataque contra as conclusões do relatorio foi de flanco, 
não as combateu por erroneas, considerou-as apenas incompletas, p()/J'-
quanto não enumeraram as garnntias que deviam ser eioncedidas aos 
Estados, estabelecendo assim a Tegulamentação do artigo 6° da Oon-
sti tuição Federal. 

•Partidario Tesoluto dessa regulamentação foi tambem o Sr. Dr . 
Addlpho Gordo. 

O o:acLor? porém, propositalmente havia exclui·do essa questão 
do questlonan~ nã·o sómente p ara simplificar o problema, como 
ta:ri-bem ~he pareceu logüco firmar primeiramente o verdadeiro oon-
ceito da mtC'rvenç~o e qual o Poder ·que a exercita, deixando a outro 

(*) S essão de 24 de Agosto. (1908). 
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congresso juridico a tarefa de resolver sobre a necessidade da regu-
lamentação. 

M.as, desde que a questão foi agitada, não hesita em manifestar 
mais uma vez a sua opinião em contrario á regulamentação, que con-
srdera inutil, ou antes, muito inconveniente. 

Por mais casuísta que fosse a disposição legal, seria impossi'Vel 
enumerar todos os casos em que se torna indispensavel a intervenção; 
e diante de um ~aso omisso ou simplesmente d'Uvidoso, os advogados 
á outrance da ·autonom~a dos Esta:dos encontrariam na. subtilezas de 
uma hermeneutica interesseira, os meios de impedir .a acção protecto-
Ta do Governo Fe.cleral . 

.Superflua seria a enumeração das garantias concedidas aos Es-
ta<los na hypothese da inteTvençãio, poTque os poderes da União são 
circumscriptos pelo proprio fim que ella tem em vista, não póde pra-
ticar acto algum que não seja indispensavel á consecução do mes-
mo fim . 

Divergio o DesembargadoT Oesar do Rego 1Iontciro, &Obre o fi-
11al da primein conclusão que admitte .a inteTvenção sem requisição, 
mesmo na hypothese d-0 n. 3° do art. 6° da Con tituição. a dissen-
ção tiver compTomettid-0 as instituições republicanas, porquanto a 
alludida -disposição não faz essa distincção e ubi lex distinguit, nec 
nos dist~ng1tere debemtui. 

·Além disso, dada a hypothese figurada na conclusão, seria o caso 
previsto no n. 2 do citado art. 6° da Constituição . 

• Sustentou, por sua ' vez, o Dr. Adolpho Gordo que o Poder 
Executivo não póde intervir ex-jure proprio nos Estados para esta-
belecer a or<l.em e a tranquillidade, devendo sujeitar o caso á aprecia-
r,ã-0 do Congresso Nacional, co·nvocando-o extraordinariamente se o 
facto se dér no interva.Jlo das sessões. 

Ao aphorismo jurídico citado pelo Sr . Desembargador :àfonteiro, 
oppõe o impossib~lita nemo tenet1i1·. 

Se fôr notori-0 que os poderes estaduae.s está 
de agir, seria admissível que a Uniã·o se conservasse 
difíerente da mais grave conflagração á espera de 
que materialmente se tornou impossível? 

impo ·ibilitaclos 
especta<lora in-
uma requisição 

018.ssificar o oaso no n. 2° ou no 3° do art. 6° não tem pra-
ticamente grande importancia; o que é essencial é gara1J1tir o di-
reito da União de intervir nos Estados, sem requisiçã-0 de tes, todas 
as vezes que a perturbação da ordem publica comprometter as insti-
tuições republicanas, impedindo o livre exercício dos poderes e taduaes. 

'.Não ha duvida de que nessa hypothese a faculdade de intervir 
pertence originariamente ao Poder Legislativo; mas ·os acontecimen . 
to podem assumir tal gravidade, que seja impossível .aguaTdar-se a 
reuniã.-0 desse PodeT, e então o Executivo não cumpTiria o seu dever 
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se não interpuzesse a sua autoridade para resta:belecer o dominio 
da lei . 

Assim pensando, não póde acceita1· a doutrin·a d-0 illusire Dr. 
Adolpho Gordo, nos termos absolutos em que ell.e a expoz. 

O Sr. Presidente C') - T'l.·ansposto o limiar entra o Congresso 
no amago das .questões jurídicas, principiando, como de razão, pela 
Secção de Direito Constitucional, quadro em que hão de entnar as 
outras manifestações do direito, base e assento ·dellas, pelo que, con-
forme alleg'Uei ha pouco, não se pó.de furtar o dirnito á influencia 
da politica e o systema politico :rege e governa necessari.amente toda 
a <lisciplina juri'dica, si a não ·querem confusa e contra:díctoria, des-
mentindo sua mesma anarchia o camcter disciplinar da xegra. 

Offerecem relatorios os Srs. Fl'ança Carvalho e Sá Freire, além 
do Presid~n te, e a discussão começa pelo Sr. Thiers Velloso, repre-
oon t.ante espirito-santense, que vem pedir a regulamentação do art . 6° 
da Oonstituiçfo em nome •da autonomia estadual, certo de ·que a fu-
tura lei beneficiará as prerogativas d·os Estados, limitando o .arbítrio 
do poder central. E' um modo de ver novo da questão, até agora en-
carada como pondo em risco a -autonomiai estadU'al... 

Para o Sr. Adtjlpho Gordo o P'roblema é dle excepcional impor-
tancia, porque affecta de modo notavel a vida da Federação, sendo o 
direito de intervir salutaríssima instituição, eixo sobre que se move 
todo o systema fe!die1:ativo. Na solução pratica elle scinde, porém, .a 
competencia para a acção interventora. Entendenrlo que a expressão 
- Governo Federal :µão comprehende sómente o Poder Executivo, mas 
o Poder Supremo da N açã·o, no qual se inclue o J;egislativo, propõe 
que se reconheça a competencia do Poder Executivo nos casos dos 
ns. 1, 3 e 4 do art . 1° da Constituição, mas que a intervenção no 
caso do n. 2 só possa ter logar em virtude de lei especial . O Sr. 
J ,oão Luiz Alves está na corrente opposta; resiste á regulamentação 
do art. 6°, receiando um a lei casuística, mas o Co115elheil'o Coelho 
Rodrigues lhe l'esponde que o artigo coustituciona1 não é bastante 
cl:no, sobre ser tão .amplo ·que se presta a abusos por excesso e por 
omissão, e em largo discurso opina que não .se póde pensar· eru 
rever uma lei que ::i.inda não foi executada. Os Srs. Pinto Lima e 
Miguel Guimarães bande-am-se com os part.idari·os da regulamentação, 
que o Congresso vo1Ja, a·pós os discursos dos Srs. Rego Monteiro e 
do a11ti -revisionista Sr. Viveiros de Castro, sanccionando a ultima 
parte dai emenda Aqolpho Gordo . 

. . . . .. . . . . . . . ... . . . ............... .. . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . ... . . . 

(*) :Sessão ·d-O encerr~m ento elo Con.g-resso Juridico em 19 de Setembro (190.8). 
O Pres idente era o 'S r. :Pr . J:nglez ele Souza. 
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.O Congresso entende que na expressão Governo Federal -
do art. 6° da Consti tuição se eomprehendem todos os orgã,os da 
soberania nacional, opina contra um voto apenas, que a inviolabili-
dade consagrada no art. 19 da mesma Constituição é compatível com 
os ,princípios basicos do rngimen republicano; que na hypothese do 
a.rt . 20 inciso 2°, as Gamaras exercitam uma funcção meramente 
politica, mas que a immunidade parlamentar não se estende ao Vice-
Presidente da Republica, Presidente do Senado, não lhe podendo ser 
tal immunid acle concedida por lei ord.inaria (emenda João Luiz Al-
-ves), contra o desejo formulado pelo Sr. Viveiros de Castro. 

. , · ' 





INSTITUTO DOS 'ADVOGADOS (1905) 

1.º - A·s collisões politicas, que teem creado em diversos Estados Thm •· >7 
uma .situaçã-o mais de facto de que de direito, não podendo a União in-
tervir regularmente para resolvel-ais, sem esposar ai ca11'Sa de um dos 
partidos com perseguição do outro, provêm ·de um vicio organico e 
funccional na Constituição Politica d·a Republica? 

2.0 
- Sem reforma constitucional é possivel poT uma lei ele pro-

ces.so su jeitar regularmente e promptamente aos J uizes e Tribunaes 
Federaes, em virtude .de queixa ·de quaJquer cidadão, as questões poli-
ticas oom distincção de politioa estadual ou federal, de modo a resolver 
em prazo determinado e sem demora no julgamento todas as colli ões 
politicas pelos meios de direi to? 

3.c - Nos casos de desobediencia á decisão dos Juizes e Tribunae.s 
Federaes poderia intervir o Poder Executivo dando força e autoridade 
á exe{)ução d.a sentença? 

4. 0 - Não 1sendo aidmissivel o julgamento e a intervenção dos po-
deres ·da União sem reforma constitucional, conviria rever a Consti-
tuição Política ·dai Republica, estabelecendo a unidade dia magistratura 
e ·d-O processo, com os Tribunaes Federaes como centro organico da 
União federativa, para regularisar a ·administração dos E stados, re-
solvendo nos termos <le diTeito as questões de ordem política, que não 
podessem sei- re.solvidais pel-01s outros poderes da União sem offen a da 
autonomia a<lministrativ;a dos Estados? 

Hala das sessões, 22 de maio de 1895. - J. E . Sayão de B1dhões 
Carvalho. 

I 

E sta illustre corporação, affastando cuidadosamente do seu seio 
todas as paixões partidarias, nunca se conservou estranha á corrente 
das idéas e dos sentimentos, que transformaram -as nossas instituições 
na agitação destes ultimos anno.s da vida nacional. Sem retrahir-se 

Relator:;.,, 
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na indifferença, tem procurado sempre esclarecer com a luz do direito 
os passos dos quei dirigem os ·destinos da N·açã-0. Não poderia envol-
ver-se na politica sem -0ffensa dos seus estatutos, mas não poderia 
tambem eximir-se do exame das questões relativas a-0s direitos politi-
cos e á ordem constitucional da Republica sem perc1a do seu prestigio, 
além de faltaT ao fim principal da sua missão, porque é desses direi-
tos que dependem todos os outros . Uma associação destinada á cultma 
de direito não póde isolar-se na esphera das idéas abstractas, sem at-
tender ao que se passa em torno de si . Em sua propria expressão o 
direito rnpresenta por uma palavra figurada a linha recta, que en-
c~rta ·as distancias, approximando os homens nas sua relações so-
-ciaes . 

O ·direito é a vida com todas as suas satisfações e afflicções pre-
sentes e esperanças futurais . A vida elos povo.s manifesta-se no seu 
o~·ganismo jurídico. Este póde ser mais ou menos perfeito; deve, porém, 
ser dotado de todos os orgãos neoessarios ás expansões da vida ooci:al 
~ funccionar regularmente· de modo que tudo quanto possa succeder 
caia sob a immediata acção do direito e não possa affastar-se da es-
phera do direito . 

Durnm bem pquco as constituições puliticas, por mais bellas que 
sejam como conoopções doutrinarias, si não conseguem descer das 
alturas da meditaiçií,o .scientifica 1até a terra onde· vivem. o.s homens, 
envolvendo--0s na atmospher.a jurídica, que devem respirar para ter a 
conscien.cia do direito e realizal-o na ordem da lei e na liberdade da 
r ·azão individual. 

O que nos deve importar não são as theorias dos sectarios de fór-
mais de governo, mas sermos governados por uma Constituição que faça 
apparecer por toda parte a ordem e não permitta desapparecer em 
parte alguma a liberdade. , 

Tem-se dito muitas veze.s que os costumes valem mais que as leis 
e que a formação do espírito publico é que corrige os defeitos ela con-
stituição política. ~ostra entretanto a lição da historia que as naçõoo 
mais bem dotadas de nobres .sentimentos passam sem gloria e sem 
fo rtuna ou se ·desfazem em luctas estereis, emquanto não teem a con-
cepção clara da força exclusiva do direito no organismo social . 

Para que se possam desenvolver em conjuncto harmonico as ÍOT-
ças •dia Nação é preciso que haij a paTa resolver logo todas a·s questões 
publicas e privadas uma regra de direito, estatuida, em nome da lei ou 
acceita como a exprj:lssão da justiça. 

Não se deve copfiar só no tino dos que governam, no caracter do 
povo ou na força dos acontecimentos para que deci-dam ao acaso por 
expedientes de occasião os multiplos incidentes, fül continuas collisões 
e a complexidade dos factos, que formam ·a vida das grandes collecti-
vida<l.es humanas, u:p.i,das de certo pelai .origem, pelo territorio e pela 
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hisioria, mas continuamente separadas por interesses, i<léas e senti-
mentos diverso e muitas vezes contrarios. 

II 

Quand,o bem ou mal app1icada uma Constituição política, começam 
a apparecer repetidos desarranjos funccionaes no 'Organismo das in-
stituiçõ-es, que não podem ser evitados ou reparados pela acção regular 
,e uniforme do mechanismo constitucional, ha com certeza um defeito, 
uma falha qualquer no <limito Tegula<lor da vida da N•ação. Convem 
-0om animo i.sento de prevenção política indagar onde está o mal e 
dar-lhe prompto remedio para evitar a imminencia de uma catas-
trophe imprevista ou de constantes perturbações, tendo como conse-
quencia immediata o descredito das leis e ma~s ou menos remota a 
anarchia ou a tyrannia. 

Que confiança podem merecer instituições federativas em que os 
poderes da Nação não teem meios de restabelecer a ordem administra-
tiva e de resolver Tegularmente e promptamente pelos meios de direito 
,35 collisões políticas, que .se repetem nos Estaidos, creando situações op-
pressivas pela força dos factos consummados ou attrahindo a União em 
lutas sm1g1únolentas a. favor de um partido com pe1·seguic;ião do outro?! 

O caso do Rio Grande do Sul dá mais 1rn vista pelas côres vivas 
do sangue, que assig11ala a linha da fronteira da Republica e porque 
os ar.tos de barbaria, que se attribuem reciprocamente os dous partidos 
oppostos, excedem a.s mais lug11bres tragedias postas em scena para 
mover a piedade ou excitaT 'ª indjgnação . Entretanto, o caso <lo Rio 
G•andc do Sul é apenas um sym]2_toma, manifestado com mais vio-
lcncin.. elo mal f{ll<' tem feito <:>xplo~ão cm muitos outros Esbados ela Re-
publica . 

A ·differcnça que existe juridicamente entre este e os outros mostra 
o defeito essencial da lei e confirma a identidade !originaria <lo mal. A 
diffm·ença é que nos outros ca os o Governo da U~ião ultimamente 
não tem intel'Vindo e que no Rio Grande do Sul está intervindo. 

Ainda sob esse aspecto jurídico o caso do Rio Grande do Sul não 
está isolado . E' apenas o ultimo ,da cadeia de facto semelhantes re-
gados ao systema seguido na primeira phase <la vida constitucional da 
P..cpublica para resolver ,as colli sões politicais nos E stados . Como que 
ficou para mostrar pelas suas calamitosas consequencias o defeito es-
seneial d<:>sse modo de resolver questões políticas. N'o Rio Grande do 
Sul a Uniã.o interveio, a prin cipio, di&simuladamente, como nas depo-
sições realisadas por meio c1c sedições militares em quasi todos os ou-
tros Estado , para abater os governos estadmtes, que haviam adherido 

:á conjurnção contra a lei consti tucional da Republica. 
O meio era máo, procurando fóra <la lei a sancção da lei. 
Cnmpre, porém, confessar que não havia outro. 
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Assim foi geralmente acceito, não tendo as actuacs Constituições 
dos Estados -0utra origem historicai ... No Rio Grande do Sul houve de-
posição e reposição,.º governo federal passou de um partido par8: outro 
e como os dois partidos eram fortes, achou-se fatalmente enYolV1do na 
guerra civil. 

III 

Ficou as im provado o perigo do ystema das depo ições, podendo 
l!ervir como expediente no periodo :revolucionario, mas ainda nesse 
caso com risco imminente de -aggravar a perturbação das relações de 
direito em vez de estabelecer a ordem legal. Esclarecido pela experien-
cia e fundado em muito boas razões, o actual goYerno determinou abolir 
esse systema e considerar injustificavel, seja por que fôr, a idéa de 
restabelecer a ordem das leis pela desordem dos movimentos armados, 
estabelecendo oomo regra a immobilidade diante de todos os exoossos 
da politica esta<lual, para só intervir, quando chamado, nos termos 
constitucionaes, pelo governo do Estado. 

Firmado nesta regra absoluta, tem deixado cm completo abandono 
os que se dizem op~rimidos pelos que se acham com 'OU em direito na 
pusse do poder nos Estado , dissolvendo corpos legi lativos e tribunaes. 

E' ainda em observancia da mesma regra que não deixou um: só 
momento de com.bater ao lado do governador do Rio Grande do SnI 
e que tambem não hesitou um só instante em dar ordem ao major com-
mandante da guarnição de Alagôas que fizesse o governador ubir de 
novo os degraus do poder com a mesma pressa com que os descem, dias-
antes, perseguido pelos seus pretorianos policiaes em revoltfl. 

A opinião mais geral é que o procedimento do governo não poderia 
i;er outro perante o direito constituído e que é bom serviço á causa pu-
blica dar um granqe exemplo de obediencia á lei, quando é impossível 
impedir a: sua vio1ação, . em collocar-se fóra da lei. 

O defeito é da lei e por isso ainda é maior a sua gravidade. Convem 
corrigil-o, porque é um dos maiores perigos sociaes a lei em luta 
aberta contra o diT~ito . 

A. immobilidade do poder executirn diante ela desordem ·não é 
menos perigosa que a mobilidade sediciosa das deposições, que deu em 
resultado a guerra civil. Smortalhado na inacção, o poder que repre-
senta a unidade nacional ficaria em breve reduzido a imagem sem 
força de um poder sem vida. A ua apparcnte indifferença lhe faria 
perder todo o prestigio e influencia de que precisa paTa manter a in-
tegridade nacional na integridade da lei e do direito. 

Não intervindo nos Estados senã·o como auxi li ar do partido em 
posse .da situação, o primeiro magistrado da Republica não appareceria 
em toda a parte como a suprema esperança da justiça armada para 
a protecção do direito. .A.inda que pelas uas virtudes pessoaes mere-
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.cesse honras divina.s, não faria mais que os deuses homericos, cuja 
intervenção nos negocios humanos limitav·a-se a tomar parte nas lutas 
sanguinolentas, sahindo algumas vezes feridos dos combates, quando 
não eram obrigados a fugir envoltos em protectora nuvem. 

·Eis po1'que nos parece que o caso ·do Rio Grande do .Sul, que tanto 
dá na vista, é apenas o symptoma do mal. Se por uma crise fefü: des-
app11J"ecesse a guerra civil que nos .afflige, não teriamas a paz e o 
socego. A affecção que iestá no sangue, porque está no direito po-
sitiv-0, faria explo:são dahi a algum tempo no mesmo lagar ou em 
outra parte. T·alv.e·z não esteja longe o dia em que as crises já mani-
festadas em outros Estados tomem caracter ag1rdo com mais intensi-
da.00 e maior perigo pela disseminação e generialisação do mail. 

IV 

Tem-se preconisado como meio de resolver a questão dos Estados, 
.especialmente a d-0 Rio Grande do Sul, o estado de sitio. 

O mais singular é que .são os espíritos liberaes que suggerem este 
meio, que parece aprendido na mesma escola tão censurada por elles . 

Os que assim pensam suppõem necessariamente que o estado de 
sitio tudo póde permittir com a suspensão das garantias constituci-0-
naes. 

Isto não nos animamos a contestar. 
Se o estado de sitio pennitte prender, desterrar, matar, não ha ra-

zão para que não permitta a sus.pensão dos poderes de um governador . 
O que parece, porém, incontestavel é que o estado de sitio não póde 
ser meio regular de governo. E' uma temível medida de excepção, que 
dá logar ·aos maiores a·busos e que repetida muitas vezes acabaria por 
destruir a segurança na.s garantias constitucionaes e por desacreditar 
inteiramente no interior e no exterior instituições, que não podem vi-
v.er sem este triste recurso . 

Falla-se em regular o estado de .sitio, como se a evi<lencia dos fa-
ctoA, passados ha tão pouco tempo que se poderiam dizer presentes, não 
bastasse para convencer que, mais ou menos encoberta pelas convenien-
cias 'll<lministrativas e pelas approvações legislativas, a espada do ven-
cedor é a lei suprema da vida, da liberdade e da propriedade durante 
o t.empo ·da .suspensão da s gar antias constitucionrues. A rude sinceri-
dade do chefe gaulez seria hoje motivo de escandalo e offenderia as 
conveniencias, mas ainda hoje não offenderia com certeza a verdade. 

A lei vale muito pouco quando estão suspensas as garantias de to-
das •a.s leis. Durante o estado de sitio todos os cidadãos em geral e 
espooialmente os que são suspeitos de oppôr-se á vontade do poder 
ou que teem inimigos poderosos, acham-se necessariamente na posição 
do O'ldlaw ou do hom,o .sacer dos períodos barbaras, sob a ameaça con-
.atante da vindicta privada, exercid·a em nome da salvação do povo 



- 250 -

como suprema_ lei. O co1n,i~é de salvação publ~c'.1, ditand~ a lei do tc;·1·or 
á convenção franceza, CUJOS decretos elle dizia cumprir,, mostra oem 
-0 que valem a Constituição e ·as leis sob o domínio do po,der absoluto 
exercido em nome da salv·ação publica. 

Se ha uma cousa, de que a. lição da historia deve ter convencido 
aos doutos e a ·dura experiencia deve teT prov-ado aos indoutos, é-
que o poder absoluto é indomavel. Convém sem duvida ne.ste caso aos 
que governam fazer crer que elles obedecem á.s leis . Digna vox est ma-
gestate regnante:S legibus ,obligatum se precipem profiteri . Et Tevera 
majus imperio est submittere legibus principatum - dizia o Impcru-
dor J ustiniano, explicando, entretanto que a lei: era. o divino oraculo 
da swa auctoridade soberana - adeo de auctoritate juris nostra pendct 
auctoritas. 

O aidmiravel bom senso dos jurisconsultos romanos,. porém, não 
se illudia, nem procurav·a illudir aos -0u tro.s acerca dessa supposta obe-
diencia do poder absoluto ao estatuto da1S leis. Paulo considera apenas 
como um respei to ás conveniencias a -0bservancia da lei por parte do 
sobe:r.ano - deoot enim ta.ntoe magestati ea.s servare legos quibus ipse 
solutus esse videtur. Ulpiano, com mais franqueza ·ainda declarava po-
sitivamente - princeps legibus solutus est - accrescentando .que a sua 
augusta consorte, eJ:irlbora em principio .sujeita ás leis, participava de 
facto do seu pTivi1e~io: -0 que tambem se confirma hoje e ,sempre e cm 
toda a parte em relação a todos os fav<0ritos a gentes do poder absoluto, 
acobertados pela mesma impunidade contm a sancção effectiva das 
leis. 

E' verdade muito sabi·da, mas .sempre esquecida, o que dizia a tan-
tos annos Benjamin Co~stant - que a concentração de todos os poderns 
em uma assembléa -0µ em um só homem é a tyrannia - quer seja exei--
cida, como n:a republica de Veneza, por um conselho," tendo no frontes-
picio do pala.cio {lo· governo as fauces abertas de um leão de b1·on ze 
pai-a receber as delações anonymas; quer sej,a •exercida por um pTincipe 
cercado de libertino:s e delatores. O poder absoluto converte..,se facilmen t.e 
em tyrannia. Tem o dom fatal de corromper os mais bellos caracteres, 
abrindo nos corações mais brandos a entra:da paTa -0s sentimentos des-
humanos. Nota o historiador Oapitolino que, de tantos Imperadorns 
illustres, que, sustentados nas fo rças de suas legiõ(:ls, exerceram o man-
do supremo em R.oma, só Antonino Pio nun0a ,derramou sangue nom 
do.s cidadãos nem dos inimigos-siolus omniiim prope principum prosus 
sine civil;i sangui'T"e et hostili. Tambem, observai ainda o mesmo histo-
riador, elle servia-se do poder parn dar sancção ao direito, guiado pelo 
conselho dos jurisconsultos - multx de jure sanxit usiisque est ju.ric 
peritis. ' 

Por isso, por mais bem el.aborado.s que fossem, nunca no,s pareceram 
ter valor jurídico os reguiamentos do estado de sitio. Quando uma série 
de regulamentos semelhantes, foram decretados pelo governo em fins do 
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anno de 1893 dmante o estado de sitio, publicava-se na Revisla deste 
Instituto todas as leis e decretos relativos ao direito privado; entretanto 
apezar da alta competencia profissi-0nal com que haviam sido elabora~ 
dos .aquelles regulamentos expedidos para a garantia dos direitos priva-
dos durante o estado de sitio, a <:ommissã-0 de l'edaccão da Revista, de 
que tinham.<ls a honra de ser presidente, deixou de publical-os, por se 
prever logo que nunca .seriam executados, como não foram. 

Não nos illudamos. O poder discrecionario do estado de sitio não 
tem, nem póde ter outro limite senão o da discreção dos que governam, 
nem outra responsabilidade senão a acceita pela victoria ou imposta 
pela derrota. O jurisconsulto que professa o culto do direito, assim 
como não póde ter a pretençã-0 de regular o poder arbitraria durante o 
estaido de sitio, não o póde igualmente .acceitaT como meio de regular 
a or-dem constitucional e resolver as collisões do direito resultantes 
d-0 defeito das leis organicas, em que se deveria firmar a ordem con.sti-
tueional. 

V 

Reconhecidos o defeito da lei e 'ª necessidade indeclinavel de cor-
rigil-o para resolver as collisões de direitos nos Estados, é occasião de 
indagar se conviria rever a Constituição Política da Republica, estabe-
lecendo a unidade da magistrntura e do processo, com os tribunaes fe-
del'aes como centro organico da união fodentiva, para regular a admi-
nistração dos Estados. 

Pensamos que iss-0 ha de fazer-.se mais cedo ou mais tarde, como 
o unico meio de fundar em bases solidas o :regímen republicano fe-
derativo, adaptando-o ao nosso estado social. Na hora presente, porém, 
é impossível pensar nesse meio para a solução da crise, que exige 
remedia prompto e im.mediato para evitar o despedaçamento da Nação 
e a 1anarchia dos Estados . 

A reforma constitucional, dependendo de dous terços dos Yotos nas 
duas camaras e devendo ser propo.sta em um anno para ser approvada 
no <lutro, difficilmente passaria no Cong1°sso e quando passasse, daqui 
a um anno, o mal talvez já fosse irremediavel. 

Estamos convencidos de que foi g1'ande erro do legislador consti-
tuinte quebrar ·a unidade ·da jurisdicção e ·do processo . Essa unidade 
estav.a tradicionalmente finnada em nossa legislação, em nosso terri-
t-OTÍo, em nosso culto e em nossos costumes, sem que jámais o consenso 
unanime fosse interrompido por ·alguma voz dissonante, 1·eclamando 
sobre a necessidade de subordinar a jurisdicção e as fórmas garantido-
ras do processo ás administrações locaes. A idéa foi suggerida apenas 
por imitação da Constituição norte-americana, onde e·sse fraccionamento 
do direito apparece como um mal necessario imposto ao legislador pelas 
condições sociaes e poli ticas das colonia.s, que se uniram para formar 
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a grande republica, tendo a maior diversidade nas suas leis, costumes, 
religião e até nas instituições iielativas ao estad-0 das pessoas. 

A uni,dade da magistratura alheia ao chaiivinismo local, fóra 
dais lutas politicas dos Estados, levaria por toda a parte a idéa e o sen-
timento da nacionalidade e do direito nacional contra as vistas estrei-
tas e as tyrannias locaes. Essa magistratura unitaria seria a columna 
vertebral de federação, communicando-se directamente com o centro 
TCgulador da União, e articulando-se fortemente em todos os Estados, 
organisados com autonomia administrativa mas intimamente unidos 
pelo direito priva:do em um só corpo de movimentos livres e solida-
mente articulados . 

Nada serviria melhor a manter a unidade nacional do que a per-
feita unidade <lo direito transmittido de geração em geração como o 
patrimonio da mesma familia. 

Foi exactamente o conselho que Oicero deu a uma outra republica 
nestas bellas palavras de sua oração Pro Oecina "Qua propter non rroi-
nus deligenfJer ea quoe a majoribw acce;i-istie, publi'Ca patrimonia ju-
ris, quam privatoe rei nestroe1 r.etitnere dJ.3·betis." 

Pareoo que o nosso legislador constituinte não estava longe destas 
idéas, quando firmou em principio a uni<la:de do direito, não ce-
dendo inteiramente á tentação, á que rara vezes resistiu, de imitar 
a Constituição no1rte-americana. Mas, como quem não se podia desviar 
por muiuo tempo do seu modelo predilecto, voltou log:o ·atraz e com sin-

gular incoherencia e imprevidencia estatuio a pluralidade da juris-
dicção e do processo. 

Ficou assim c1e facto a união nacional desapossada do seu antigo 
patrimonio do .direito, não tendo absolutamente influencia sobre a ju-
risdicção incumbida de rnalisal-o, nem os meios de lhe dar .a fórma 
concreta na lei do processo, sem a qual o direito é uma concepção pu-
ramente abstracta, por mais rsublimes que .sejam os seus preceitos e 
por mais perf~itas que sejam a·s suas regras. 

A união da substancia e da fó1·ma é tão estreita que em conscien-
cia confessam-Os não saber como separal-as. Quando se constitue a fa-
milia pelo casamento, quando .se aJdquire o dominio ou as ·servidões 
sobre as cousa·s, ·quando se estabelece um penhor, uma hypotheca ou 
qualquer direito creditorio, ha necessidade de determinar a fórma e o 
processos adoptados pwra a constituição da familia, do domínio, da ser-
vidão, .da hypoth~ca, d-0 penhor ou da obrigação para fazer valer e 
respeitar ·O direito constituído. 1Supprimidas essas formulas ou não 
garantidas por acção competente, não existe mais a familia legitima, 
nem o domínio, nem a servidão, nem a hypotheca, nem o penhor, nem 
a obrigação, .senão oom puras abstracções sem reahdade jur:idica. 

Segundo o modo por que se apre 0 ntam na pratica as instituições 
de di11eito, a sua natureza e effeitos mudam e a sua substancia trans-
formada as torna substancialmente diversa.s . Que valem todos os pri-
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vilegios da hypotheca, se em vez d-0 processo executivo ou summario 
estabelecerem para su a cobrança o processo ordinario com taes obices 
que se annulle de facto o direi to mal estabelecido pela lei federal? 

A philoso·phia stoica sustentava que a fórma era par te substancial 
das cousas : o que a sabed"Oria de Ulpiano applicav.a ao direito, dizendo 
- mutata forma prope interemit substOJnciam rei . 

Não insistimos mais sobre este ponto, poTque seria prégar no 
deser to aconselhar agora a reforma da Constituição no sentido das 
nossas idéas . Nem alcançaríamos o fim que tivemos em vista, cha-
mando •a attenção dos jurisconsultos par a os meios pratices de resol-
ver no mais breve tempo possível as collisões de direito, que ameaçam 
nos E sta.dos a integridade <la N°ação . 

Felizmente para isto ha na Constituição todos os meios de di-
reito. F oi por não ter sido regularmente aipplícado na.s leis organicas 
que o mechanismo constitucional não funcciona bem, parecendo inroiTa-
mente desconcertado. 

VI 

A Consti tuição da & publica estabeleceu os seguintes casos em 
que a União deve inteTVir extr aordinariamente com a força em nome 
da lei no regímen interior dos Estados (art . 6, ns. 1 a 4) : 

" para repellir a invasão e.strangeira ou de um E stado 
em outro; 

" par a manter a fórma republicana federativa; 
" para .assegurar a execução das leis e sentenças federaes ." 

Todos ois -casos de que trnita o ar t. 6° teem evident.emente um ca-
r acter excepcional e extraordinario, inclusive o ultimo, que se referindo 
á, execução de leis e sentenças poderia parecei- um caso ordinario. A 
expressão assegurar a execução, mostTa bem que o legislador previu a 
hypothese de m sistencia á execução e a consequente necessidade de 
intervenção da força federal para ve11ce11 esta rnsistencia. Os casos 
ordinar ios mlativos á execução das leis e sentenças federaes estão pre-
vistos no aTt . 48, § 1°, que incumbe ao Presidente c1a Republica pro-
ver sobre .a execução d as 1eis e no art . 60, §. 2°, que incumbe aos offi-
ciaes j udiciarios feder aes, com o auxilio das autoTida<les do.s Estados, 
executar as sentenças do.s t ribunaes da União. 

Além desses casos extr aoTdinarios, a Constituição de 24 de fe-
vereiro de 18H1 dá á União, em termos mais restrictos, porém de ca-
racter permanente, o direito de intervir no territorio dos Estados com 
jurisdicção ordinaria - sobre cer tos r ios p.avegaveis, e estradas de 
ferro federaes, teTras e minas de propriedade da União, proprios na-
cionaes repartições e estabelecimento.s federaes, entrepostos e portos 
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limite:; dos Estados ent.Te si e com o estrangeiro e acfopção do regímen 
conveniente á segurança das fronteiras. 

Destes casos de jurisdicção ordinaria e permanente os ultimas me-
r~cem especial attenção . Bem rngulados e convenientemente exei·-
cidos esses direi tos de soberania nacional .sobre o territorio dos Estados, 
nornar-sc-hia muito mais facil resoh er as collisões intestinas nos 
Est:ido8, onde ellas se teem manifes ta.do já, ou se podem manifestar 
com mais perigo para a Nação . 

Para o exercício dessa jurisdicção orclinaria e extraorclinaria so-
bre o tenitorio elos E stados, além dos poderes inherentes á s-::iberauia 
da Nação Telativamente á - receita e clespeza geral, fixação e reor-
ganização elas forças armadas, escolha e regímen da Oap:êtal Federal, 
relações iuternacionaes e commerciaes com o estraug~eiro e entre os 
E stados, moeda e credito publico, declaração dos direitos civ:Ls e polí-
ticos, progresso da cultura nacional pelo ensino superior e protecção 
das air tes e da industria - a Constituição de 24 de fevereiro ele 1891 
conferia ao Congresso Nacional as seguintes iattribU'i çõe.s : 

"o dlreito de decretar as leis necessarias ao exercicio dos 
poderes da União; 

"decretar as leis organicas para a execução do estatuto 
constitucional; 

"vefar na gua1,da da Constituição e das leis; 
"providenciar sobre as necessidades de caracter federal; 
"subµie1Jter á jurisdicção especial as partes do territorio 

necessal'Í1;1.s para fundação, de estabelecimentos e instituições 
federaes; 

" legislar sobre o direito civil, commercial e criminal 
da Republica; 

"tomaT conta do terr~torio indispensavel para a defesa 
das fronteÍTas, fortificações, construcções militares e estradas 
de ferro :federaes; 

" legislar sobre a segurança das fronteiras; 
" ·decreitar o estado <le sitio em todo ou em parte do teT-

ritorio nacional . " 

Ainda tambem para a pratica dessa jurisdicção ordinaria e ex-
trnordinaria da União sobre os Estados a Constituição de 24 ele fe-
vereiro ele 1891 conferiu aos J uizes e 'I)ribunaes Federaes : 

"o <lireito de processar e julgar as causas em que urna das 
partes fu:p.dar a acção ou a defesa em disposição constitucio-
nal ou eu+ que a Nação fôr parte ; 
"o processo e julgamento dos crimes políticos." 



No pnm~1~·0 caso estão comprehendidos todos os proce813os rnla-
tivos ·ao exerc1c10 ·dos ·direitos politico,s e a garnntia elos direitos civis, 
especialmente declarados e firmados nas duas secções do 'Ditulo IV 
da mesma Constituição. No seg11ndo caso estão comprehendidos todos 
os crimes poliJticos sem distincção. 

Assim é fóra de duvida o direito que tem o Congresso de legislar 
sobre todos os casos de intervenção oTdinaria e extraordinaria da União 
nos Estados como lhe parecer maiis conveniente, competindo-lhe mar-
car pela lei o limite e a fórma em que eleve ser exercida essa legiJtima 
influencia da Nação, cuja esphera nos amplos limites traça{los pelo 
estatuto constitucionall é a mais vasta possi vel e livre dos abices sus-
c~tados na pratica pela confusão de especies diversas . 

Tambem é fóra de duvida a jurisdicção dos Juizes e Tribunaes 
Federaes para realisar o estatuto constitucional e a soberania política 
da Nação sem outro limite senão o traçado pelo objecto e a natureza 
das funcções judiciarias . 

Como complemento dessas disposições a Constituição de 24 de fe-
vewiro de 1891 nos arts. 6 e 48 conferiu ao Poder Executivo• o di-
reito df' intervir nos Estados em defesa da autoridade _legitima ou do 
territorio nacional e para a execução das leis e sentenças federaes nos 
casos ordinarios e extraordinarios ; concedendo-lhe para isso a direcção 
e a ·distribuição das forças nacionaes de mar e terra e a nomeação dos 
funcciônario.s federaes. 

VII 

Reconhecida a natureza e a extensão e discriminadas as especies 
de interven ção federal nos Estados, é relativamen te facil fazer entrar 
no mechanismo regular da Consti tuição as attribuições excepcionaes 
e extraorclinarias do art. 6.0 , segnmdo as divers.as especies e de accôr-
do com o systema constituciona·l e o caracter proprio dos diversos 
poderes. 

Está por si justificada a intervenção do Poclel' Executivo, prom-
pta, immediata e por deliberação propria, para repellir a invasão 
e. trangeirai, ou reprimir a guena intestina dos E stados uns contra 
os outros ou em defesa ela autoridade legitima elo go;-erno do Es-
tado. 

O limite do direito de intervenção do Poder Executivo, quando 
solicitada pelo govel'no do Es.tad·o, é que não eleve ficar só dependente 
do seu arbitrio o reconhecimento da legitimidade do presidente do 
Estado . Mas, uma vez esta reconhecida ou não contestada, o dever 
do Poder Executiv.o é defender a autoridade legitima, rnstabelecer 
a ordem perturbada e rnprimir o tumulto . 

Conviria tomar bem clara na lei a noção do governo legitimo, 
que não é •sempre -o que está na posse cl'o poder, senão o ·que deveria 



estar segund·o a declaração formal do podel' compet~nte para r~co
nhecer a vali.da-de da 1srua eleição e posse . Emquanto isto não estiver 
·decidido, como 'º Estado nã~ pó<le fical' acephalo nem na posse. do 
mais forte pur d11oit d.e conquê6,e na luta armad'a, P'arece perfeita-
mente conforme ao systema constitucional conceder ao Con~resso o 
dirnito de autorisar a nomeação de um interventor nacional por acto 
do Prnsidente da Republica e incumbido de SeT o depositaria do poder 
até que se resolv.a a questão de direit o entre os pretendentes . 

Se houver urgencia ou não estiver reunido o Congresso, é de 
necessidade conceder ao Presidente dai Republica o direito de nomear 
o interventor com obrigação de sujeitaT logo o seu acto á approvação 
do Congress~, se estiver reu-nido ou de convocal-o extraordinaria-
mente P'ara i~sso, se não estivel' . 

Estas propo·sições aecorrem logicamente uma-s da·s outTas e das 
:relações necessarias da.s cousas, que são a origem primeira das leis . 
O direito não póde ter 1acunas e intermittencias. Deve haver sempre 
quem o rep:resente com .autorid.ade legitima . 

VIII 

Os casos em q'ue a intervenção nacional póde tornar-se necessa-
ria para manter a fórma Tepublicana federativa distinguem-se natu-
ralmente n·as trns seguintes especies : 

1.0 A U<surp aç~o violenta da autoridaode legitima em nome de 
dout rinas ou de interesses contra.Tio:s á fórma de governo estatuida na 
Constituição federal; 

2. 0 A p_romulgação de Constituição ou de leis do E stado contrarias 
aos princípios funqamentaes da Constituição F ederal; 

-3.0 A formação de um poder dictatorial e tyrannico pela pratica 
de acto:s do presidente do Estado -0u .!los .seus agentes contral'Íos á 
Oomtituição Federal ou do Estado .· 

'Ü 1° caso é perfeitamente seme}haiil.te a todos os outros de per-
tu:rbação da ordem e tranquifüdade do E:st•ado 0om offensa da auto-
ridade legitima e deve conseguintemente provocar a intervenção pr-0m-
pta e immedia.ta do Poder Executivo do modo que acabamo-s de ex-
plicar. 

A l'esolução do 2° caso é evidentemente da competencia do Con-
gresso Nacional . 

Parece impossível contestar -em ·direito a competenci•a do Con-
gresso Nacional para decretar a nullida.de das Constituições e leis 
dos E stados, quando contrarias á Constituição Federal. Não tem ou-
tro meio de manter a unidade do direit o na.ciornal e a fónna fedeTa-
tiva . A attribuição lhe é posit ivamente conferida no art . 35 n. 1 da 
C?ns_tituiçã-o da Republica, que lhe incumbe velar n a: guarda da Con-
stitmção e das leis. 
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Seria impo·ssivel attribuir ao Poder Executivo a faculdade de 
annullar de propria autoTidade a& Constituições e leis dos Estados, 
invadind-o-os e impondo-lhes a lei ·da sua vontad'e sob pretexto1 de 
manter a fórma federativa. E' essencial á fórma federativa a sepa-
1·ação dos poderes, de sorte que o Executivo não possa jámais inva-
li dar as leis, nem o Legislativo obstar a acção do governo. O art . 6, 
n. 2 da Constituição., nesta parte, está portanto jurid1camente subor-
dinado ao art. 35, n . 1. 

Quem os pretendesse separar, além de offender a conhecida regra 
do direito - incivile est nisi tota leg~ pe1'Specta, una aniqua J'arti-
cula ejus proposita, judioare vel respondere - daria ao Poder Exe-
cutivo o direito exorbitante de revogar a& leis dos Estados, substituin-
do-as pelos dictames de i;ua: vontade discrecionaúa. 

A intervenção do PodeT Executivo neste ca:so deve ser só para 
impediT a execmção •la lei invalidada pelo Congresso N·acional. I sto 
parece claro e decorrendo logicamente dos textos da lei e dos princí-
pios de direito. · 

A difficuldade está em saber a que Joi deve ficar ·sujeito o E s-
tru(Jio, depois de invalida-da a sua lei constitucional, .até que regulaT-
mente possa ·declaraT outra . 

A Constituição de 24 de fevereiro de 1891 não é explicita a 
tal 1·espei to . O art . 2. 0 das IJ.isposiçõeis Tr·amsiboriws refere-se a outro 
caso, embora semelhante, que é o de não ter algum dos E stados de-
cretado a ·sua Constituição até o anno de 189 2 . 

A falta, porém, de d1is.posição expressa na lei não tonta igual-
mente omisso o 'CTireito. Até póde-se clizer que só ha necessidade elo 
j1uiscommlto porque nem todo o direito está nas leis;; eoscriptas, onde 
não se encontra a casuistica jiwidi'ca,, a maior e talvez mal.s impo1'-
tante parte do direito, porque serve á sua applioação na vida real . 
Se assim nã-o fosse, parn bem applicar as leis não haveria mistér 
juásconsultos. Hastaria uma hôa memoria auxiliad·a pelos rnpei-to-
rios alphabeticos de legislação, que estão em alta no mercado exa-
ctamente quando estão em baixa as lettra& juridicas . 

H a uma part,e do direito, que não está na lettra das leis e a 
que os jurisconsultos ora denomin am dirr;ito latente, oTa e mais ge-
r almente di-r.rJ.ito 911,pplecf;ivo, dizendo que o direito positivo se com-
pleta em virtude de sua forr,,ia OTganica . 

"Isto não é o que se chama vulgarmente interp1'8tação extensi-
va, mas sim o methodo analogico, suppondo a ausencia ela disp0sição 
legis1ativa e supprindo-a em virtude da unidade 01·gani0a dlo di-
Teito." :'. 

E' o ·que queria . significar Paniniano, quando definia a lei -
prwdernti'tum virori1,m oonsultwm. E' o que ensinava Paulo, qnando 
distinguia o direito da regra de ·direito, ohserv.<tndo qne o d~reito 
não estava todo contido na :regra, mas que a regira devia estar sem-
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pre suho1"dina:d·a ao d'iTeito - non ut ex regula jus sumaitur, sed ex 
jure,, quod est, regula fiat . E' o que explicava a Constituição ele 
Adlriano, ·quando promulgou o Edicto Perpetuo, que representava a 
synthese legislativa de jurisprudencia applicada durante muitos se-
culos sob a direcção dos mais habeis jurisconsultos que teem existido. 
ApezaT disso, prevendo a possilJiliclade de lacunas, a Constituição de 
Ad·riano, repetida depois por Justiniano, estatuia que essas omissões 
deveriam ser suppridas pelo elemento latente na unidade organica 
do direito - ut .si quid in Eclicto positl4ID non invenitur, hoc ad 
ejus Tegulas, ejmque conjectUTas et imitationes possit nova instruere 
•auctoritas . 

O direito não deve ser jámais um corpo muti.Jado pela violen-
cia, aleijado por defeito de nascença ou por falta de desenvoh·i-
ment·o do seu organismo. E' sempre uma unidade viva, mais ou 
menos bella, segundo as condições do meio social onde se desenvolrn 
e a perfeição· da·s leis de que depende. Não deve, poTém, ·apresentar 
soluções de continuidade na sua razão logi0a, nem pontos àb"scuros 
onde não se .possa ver a lei ou lurcido i·eflcxo do pcusamento do legi.s-
la:dor . , 

O pensamento do nosso legislador constituinte foi que a União 
nunca legislasse sol;>re o que era da exclusiva competencia jurisdicio-
nal elos Estados. Deveriam estes decretar as suas leis constitucionaes. 
Caso algum não fizesse em tempo, a União teria o direito de indicar 
a lei de um outro EEtado para regel-o em falta da lei propria, até 
que esta fosse emfi:in decretada pelo Estado submetticlo a eEse regimen 
excepcional e provisoTio. 

•Foi um meio previdente par.a evitar que o Congresso Nacional 
legislasse para o.s ~stados em materia ·da competencia deEtes, conser-
vando-lhe entretanto a suia funcção ·sobernna d.e ma-nter a unidiade 
do direito naciona+. Nesse proposito deu-lhe tambem a funcção de 
velar ll'a gnrnrda d::i. Constituição e :das leis e co.nseguintemente a ele 
invalidar t<ldas as leis contrarias á .Constituição Fede1,al . 

Desapparecendo a Constituição elo E stado pelo decreto elo Con-
gresso que a declarfl, nulla, é como se jámais exütisse. Como consequcn-
cia logica, na falta absoluta de outra lei anterio1' elo mesmo Estado, o 
Congresso deve inqicar a lei co11stitucional mais adequada de outro 
E staéto, conforme o modo cstatuido para o caso perfeitamente ana-
logo previsto nas dispo~ições transito?!i,a;s da Constituição; tanto 
mais quanto um periodo excepcional é necessariamente t:ransitorio. 

Não ha outro meio de resolveT a .questão e em direito JJ.ã!o póde 
haver ·questâes insoluveis. 

Todos os a-ctos ·contrarias á Constituiçãü ela .Republica, embiora 
fundados nas leis ·ou regulamentos dos governos dos Estados, são 
tambem -contra1·ios ·ao direito e ·como taes devem ser considerados nul-
los pelo Supremo 'Tiribunal Tuderal, segundo disposição expressa da 
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Constituição de 24 de fevereiro de 1891, no art. 59 § 3°. Para o 
Suprnmo · Tribunal Federal, portanto, é como se não existis.se a' lei 
ou o regulamento inconstitucional dos Estados. Não póde, entretanto, 
pela natuTeza das •sua:s funcçõ·es l"evogal-os por uma especie de veto 
úribunicio, como mu'ito acerta·damcnte já confirmou pela sua juris-
prudencia·; só competindo-lhe decidir cm especie .&obre cada caso 
sujeito ao seu jU<lgamento em proooss-o r egular. De modo que haveria 
antinomia pe'I"manente e absurda dissonancia entre a lei escripta e 
o direito appl'icado, se não fosse licito a·o Co11gresso1 harmonisaT o 
direito com a fórma foderativ1a e os preceitos estatuidos na Consti-
tuiçã-o Federal. 

De tudo quanto a·cabamo:s de expor ·sobre estes assumptos tambem 
decorre uma· ·Consequencia pratica impo·rtante. E' que, invalidada a 
lei estado1al contraria á Co,n,stituição da Republica, o Congresso deve 
no mesmo acto indicar bem claramente qua l o direito, que fica em 
vigor no Estado durante o regímen transi.torio, até que elle regular -
mente Teforme as suas leis . 

O 3° caso . de intervenção elo Poder Executivo nos E stados, para 
assegurar a fórma federativa, dissemos que podâ ia ter logar contra 
os ·actos ele clictadura, praticados ;pelora presidentes dois Estados ou 
seus agentes de confiança, mand.acfos, acoTOçoados ou protegúdos aber-
tamente ou occul tamente por elles . 

Co;nsider ado ·sob o ponto ·de vista jurídico, este Gaso não se 
póde apresenta:r se!1ão como um acto excepcional ele força do Poder 
Executivo para ·a execução do julgamei1to ele um crime político . 

Só por meio ele pro.cesso, seguido de sentença, é possivel saber 
se foi commettido o.u está sendo commetticlo um crime político cont.m 
a fórma federativa e se ha necessidade ele ·submetter pela força, 
no .caso ·de :rnsistencia, o culpad_o. ou os culpados á sancção das leis 
da Republica. 

Pare08 fóra de duvida que esse processo e essa sentençia são de 
competencia exclusiva dos J uizes e T ribunaes Federaes, ou da juris-
clicção militar no·s crimes militares. Compete-lhes o processo e julga-
mento dois crimes em que uma das partes fm1:da a acção ou -a defesa 
em qu!l'lquer disposição ela Constituição Federal, que necessariamente 
comprehencle a sua fórma feder.ativa e tó.clos os direitos civis e po-
líticos declarados no Titulo IV da mesma Constituição (lan't. 60, a) . 
Compete-lhes tambem processar e julgar todos os crimes políticos sem 
distincção , ( ar.t. 60, i) . Essa competencia é privativa e impro:roga-
vel . Não. a podem delegar, segundo .a Constituição ( art. 60 § I) 
que express.amente p'l'Ohibe commetter qualquer jurisclicçã:o federal 
á justiça dos Estados; devendo ser o primeiro dever dos J uizes. e 
'Ilrib1maes Federaes manter o; pacto federal. 

A lei é clara. O que a tem o hscurecido são as distincções feitas 
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entre pofüica estadual e federal, que além de contr·arias á lettra ex-
pressa da lei, .subvertem ;0 seu pensamento, tirando .á :União os mei~s 
regularns de manter a fórma federativa e de l'epnmir todio.s os cn-
mes que affectam a ordem constitucional, offendendo a livre exerci-
cio dos direitos civis e politicos supprimidos, pela mais temivel das 
tyr1annias, que é a tyrannia local, mais que todas mesquinhas e cruel, 
cheia de resentimentos· pessoaes .e sem as la1·gas vistas de uma ambi-
ção soiberana. 

Dei:x;ar 'Os offendidos á mercê de J u'izes e Tribunaes da lo.cali-
dade, nomeados pela dictadma e demissiveis por ella, é negar-lhes a 
protecção da justiça e excluil-os do <l'ireito; tanto mais quanto, ainda 
quando forem inamo-"iveis os juizes locaes pela Constituição do Es-
tado, o .a.cto da .dictadura que os expulsasse da: sua judicatura :seria 
um crime politic'O estadual pa1'a ser apreciado e julgado por outros 
juizes de-signa·do·s pela tyrannia o,mnipotente . E' mais loigico negar 
francamente o direito do que illa·queal-o em taes sophismas. 

Est·abelecido o JJrOcesso e o julgamento f<ederal, .conviria deteT-
m'inar bem ·claramente na lei: 

1.0 , que possa iniciar OI processo, qualquer pessoa singular ou 
juridica, privada ·OU publi0a, no caracter de offendido ou em nome 
da .causa publica; 

2.0 , que o proce~so seja rapido, com termos breves e prazos fa-
taes para a accu:sação,, para ,a defesa e para a .sentença ; 

3.0
, que a condemnaçãol noote processo summari'O não possa ir 

além da suspensão o;u p11.vação do emprego; ficando todas as outras 
pen&s dependentes do processo ordinaTio perante o Jmy da C·:J.pital 
de outro Estado, designado pelo ·Tribunal que profeTio a sentença no 
processo summario·, se o accusado não prieferir o J my da Capital 
Federal; 

4. 0
, que os crimes politico.s desta especie sej·am claramente de-

finidos, assim como os crimes militares sujeitos á jurisdicção militar. 

IX 

A parte da art. 6° da Constituição, de •que ainda nos falta 
tratar, é a que permitte a intervenção ·do governo federal nos Esta:dos 
par.a assegurar a execução das leis e sentenças federaes. 

Não póde ser objecto de duvida que incumbe ao governo federal 
assegurar .a execução das leis do Congresso. Nacional e das sentenças 
federaes. Decretada ·a lei do. Congresso ou proferida a sentença: fe-
deral, póde e deve o governo, no caso de resistenci.a dos Estados in-. - ' tervir promptamenrte e efficazmente ,para assegurar coaitra quem quel' 
que seja a execuçã·o qa lei ou d·a sentença federal. A materia não 
offerece .difficuldade m dii'1€1ito EOb este ponto de vista. A difficul-
dade e.stá em saber «0mo resolver as questões suscita·d:as entre os 
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poderes ou contra ois poderes ·dos estados, ficando conseguin emente 
em duvida ou gravemente compromettida a legitimidade ou a jus-
tiça do:s poderes estadmtes envolvidos no pleito. São os casos de 
co11isão 1politica dos po·dere·s entre si ou contra o.s indivíduos em 
opposição ou em rebeldia aos mesmos poderes . 

•Parece que propôr a questão é resolvel-a . Aos poderes e~taduaes 
contesta;dos não é pofüiivel concedder que sejam juizes e partes na pro-
pria caus~ . A força dictaria a lei e a justiça dictad:a pela força seria 
a pe1,seguição dos vencidos . A consequencia necessaria seria a tyrannia 
ou a anarchia, senão ambas estas oppressões simultaneamente, que é o 
mais provavel. 

•Nestes casos, para manter a integridade da Nação e a unidade 
do d~reito nacional, a União deve intervir, assegurando a autoridade 
d1o poder legitimo e impedindo que a justiça degenere em persegui-
ção, coim ,per·da das garantias e consequente violação dos direitos civis 
e políticos firm8!dos na Constituição Federal . 

.Segundo os princípios de direito a competencia nestes casos pa-
rece ser tambem determinada e evidente . Não ha ahi uma regra ou 
regulamento a estabdece no Estado : para o que não te1;ia compc-
tencia o Congresso Nacional . Ha o julgamento de questão de facto 
pela applícação das regms de direito positivo . Esse julgamento só 
póde ·ser proferid0i em processo regular pelos juizes e tribunaes de 
justiça incumbidos de applicar o direito ao facto . 

Não sabemos como se póde cogitar em submetter essas collisões 
ao Congresso pa:ra que as resolva po11' meio ·de leis . Si o não tive&.c:e-
mos ouvido de pessoas doutas julgaríamos inconcebivel semelhante 
idéa . P ela Constituiç_ão de 24 de feverniro de 1891 o Congresso 
Nacional não póde absolutamente decretar leis para os E stados nof' 
negocios que lhes portence a·dministrar. 

Segundo os preceitos do direito ·só excepcionalmente e por uma 
anomalia jurídica, fundada em lei expressa, póde o julgamento sobre 
um plei to ser resolvido por acto legislativo. Conseguintemente, con-
forme a Constituição da Republic·a, assim como conforme as regras 
de direito, o julgamento de todas as collis es políticas deve pertencer 
ao poder judiciaria da Nação. 

Diz-se que, não sendo elec.tivos os juizes e sendo inamovíveis, po-
deriam .abusar desse direito e transformar -se _em uma especie de oly-
garchia judiciaria. 

Se já não tivessemas afastado, por impossivel, a idéa de rnfoT-
mar a Constituição de 24 de Fevereiro de 1891, no momento actual, 
teri amas facil resposta .a e.ssa ob jecção, de accôrdo com o que susten-
támos anteriormente perante o Instituto d·a Ül'dem <los Advogados Bra-
sileiros relativamente á oTganisação judiciaria. 

Sempre pareceu-!IlOS e cada vez mais nos conve:acemos que os 
jui-zes devem ser electivos e não devem seT inamovíveis. 
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Os pretories romanos, que sob a fórma do direito honoraTio crea-
r am por uma jurisprudencia ' tradicional e se-cular• a parte do direito 
romano consagrada pela equidade e pela justiça, sendo chamado por 
Marciano a viva vox juris civilis, eram magistrados annuaes e electi-
vos . Ainda a experiencia não nos provou que as nomeações do governo 
3ejam o melhor criterio do merito e qoo a irresponsabilidade de facto 
dos Juízes inamoviveis seja a melhor garantia da justiça. Mas, accei-
tando as cousas como se acham na Oonstituicão de 24 de Fevereiro de 
1891, não percebemos a possibilidade da ; lygarchia judiciaria, es-
~ando o Swpremo Tribunal Federal tão distante das pessoas e das 
cousas políticas dos estado~ e não podendo em caso algum ter acção 
umnediata e directa sobre os pocLeres estaduaes, como tinha outr'.ora 
a olygarchia exercida pelo senado romano ou pelo conselho da repu-
blica de Veneza . 

A discussão e a publicidade dos processos e das provas em pleitos 
de grande interesse publico torna muito diffi cil em um regímen demo-
cratico a injustiça systematica ou dictada pelas paixões partidarias. 

O go1erno e o Senado Fec1eral .devem ter criterio na escolha dos 
juizes e nomear parn a mais alta magistratura do paiz homens que 
saibam e queiram applicar o direito . Pelo menos é de presumir que 
seja esta a regra e que a maioria do Tribunal não procure transformar 
o direito em OpIJressão publica, conveTten<lo-se em instrumento ile 
paixões privadas ou de partidos polit icos. Se ·assim succedesse, contra 
todas as previsões Tasoaveis, se o Suipremo Tribunal Federal se con-
vertesse em uma olygarchia oppressiva, a Nação não estaria desar-
mada dos meios de i~eivindicar o direito . O Senado, que faz parte do 
Oongnisso Niacronal, poderia punir os juízes culpados, privando-os 
dos seus cargos por seTutença condemnatoria ( Oonst., art. 33, §. 3° e 
art. 5'7, :§ 2°.) Na hypothese de1 condemnações iniquas o Congresso 
Nacional e o Presidente da Republica ter iam, conforme os casos, o 
direito de amnistiar , commutar e perdoar as penas ( Oon.st., art . 34, 
ns. 2'7 e 28 e art . 48, n.. 6). 

Não cremos, porém, que o Supremo Tribunal se converta em con-
selho venesiano, tentando a dom.inação ele todos o outros poderes . A 
idole do poder jucliciaTio nunca foi a dominação. No longo e agitado 
peri1odo que decorreu desde a quéda de Carlos I até a victori'a ·defi-
nitiva do poder parlamentar sobre a prerogativa real, a magistr atura 
ingleza, segundo o testemunho ele Macaulay, foi sempre a servidora 
do poder dominante, ora da prerogatil"a real, quando a facção da côrte 
prevalecia, ora dos chefes da opposição par)amentar;, quando estes 
subjugav,am o parttido aulico e faziam abater pelo cal'l'asco as cabeças 
dos favoritos da rnaleza. 

A força concentrada no poder judiciario é enorme e talvez maior 
que a de todos os outros poderes. ·Só elle póde dispôr rngularmentc da 
honra, da liberdade, da pessoa e ·da foTtuna cLos ci·cladãios. Compete-lhe 
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julgar o pobre e o rico, o poderoso e o humilde, .a fortuna publica e 
particular, o individuo isofado e as mais numer osa:s associações de ho-
mens e de capitaes . Pela nossa Constituição o Supremo T:ribunal Fe-
deral julga o Presidente da Republica nos crimes communs e os seus 
ministros nos crimes de responsabilidade, quando não processados com 
o Presiden te da Republica. Todo esse immenso poder, porém, é inerte 
e puramente passivo . Para mover-se precisa de· acção estranha e só 
se move lentamente por meio de processos complicados e difficeis, 
sem poder ir além da .acção que o poz em movimento, nem alcançar 
senão o objecto collocado sob os apparelhos elo seu pesado mf:lchanismo. 

N as constituições democraticas a força usurp.adora, que se deve 
temer sempre e contrn a qual todas as p11ecauçõcs são poucas, é a do 
P oder E xecutivo, que é o poder da acção, do movimento, da execução, 
que dispõe dos exerci tos, elas armadas, dos empregos e do thesom"ó. 

Nos negocios humanos principalmente em política, nada ha que 
seja sem inconvenientes, nem ha logar, por mais acautelado que seja, 
onde não possam penetrar os abusos . Mas, neste caso não ha a fugir do 
dilemma; ou não se resolvem as oollisões políticas dos estados senão 
pela anarchia ou tyr.annia no interio r elos mesmos estados, sem inter-
venção da União, ou esta deve resolvel-a·s par a salvar a integridade na-
cional e a fórma federativa e não pócle resolv·el-as senão por sentença 
sobre as questões de direito julgadas pelos J uizes e Tribunaes F eder aes. 
O P oder Executivo só podel'ia resolvel-.as pela espada, o Legislativo 
pelas maiorias paTticlarias e ele accôrdq com as paixões da maioria. 
Tanto o Poder Legislativo como o E xecutivo as decidiriam sem os 
tramites regulares do processo~, sem all'thencia das partes e sem pesar 
as provas. Isto quando fosse possível a nesolução. O P oder Legislativo 
muitas vezes nem siquer teria meios de deliberar, por não estar reunido 
ou não poder reunir-se por falta de numero legal, ou por ser facil-
mente impedido na·s suas deliber.ações pelas estrategia obstrucionista 
das aissemMéas polit icas. 

O processo de W arren H ast ings perante a camara dos lords du-
r ou annos ; ar ruinou o accusado e não deu satisfação .aos offendidos : 
os juízes moviam-se sempre, ma·S o processo não caminhava. "ão suc-
cede o mesmo com um tribunal jucliciaTio, que é permanente, reune-se 
sem interrupção, julga pelos tramites do processo regular , ouve ne-
oossariamente as partes, discute só a questão ele direito, é obrigado a 
julgar, profer indo uma sentença, que ainda quando injusta é acceita 
como a sentença do direito . Preto1· quoque jus reddere decitur, etiam 
citm in iqiie decernit, relati one scili cet facta, non ad icl quod ifJa pretor 
fecit, sed ad illwd quod pretorem facere conveni t. 

Assim dizia P aulo e assim pensa o povo. Digam o que disserem, 
nmguem -acredita que a maioria ele uma assembléa política delibere 
senão de accôrdo com os sentimentos de seu par tido e para daT-lhe 
victoria. 
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Nem é possivel convocar extraordina1·iamente o Congresso parn 
resolveT collisões politicas, que na vida das democracias se succedem 
como incidentes ordinarios da agitação política, <levend·o resolver-se 
logo e tambem pelos meios ordinarios. As&i.m não é uma novidade em 
nossa historia a incumbencia ao podel' judiciaria de julgar sobre a le-
gitimidaide dos eleitores das camaras ao tempo em que o systema par-
lamentar lhes dava a maior preponderancia no governo . Nesse tempo 
notou-se que em geral os tTibunaes superiores julgavam com mais isen-
ção de animo e collocando-.se as mais das vezes acima do espírito par-
tidario . Com melhol'ia de razão assim deve succeder com os tribunaies 
federaes, cuja natural tendencia será desligar-se da política dos esta-
dos; devendo tornar-se pela força das cousas, quando não seja pela 
força dos homens, um poder neutro e moderador de todos os outros 
poderes da União e dos estados . 

A sua sentença, ainda quando iníqua, será .semp11e a sentença de 
direit•o, a que todo homem póde com dignidade curvar-se e sente-se 
em consciencia ·obrigado ai submetter-se . Será .a imagem da justiça 
nacional, servindo de refugio a todos os oppTimidos e elevando o seu 
gladio acima do poder de todos os oppressores. Não se verá mais ª'ril-
tada a justiça por tribunaes nomeados pelos governadores para ab-
solvel-os, para conf~nnar os .seus aicto'.s ele dissolução ele todos os 
outTOs poderes elo es~ad!o e perseguir as sua·s victimas . As assembléas 
legislativas. os tribunaes elos estados, os cidadãos, no exercício dos seus 
direitos civis e politicos não se acharão sem resistencia na lei contra 
a força ou a fraude e á mercê de pretorianos nomeados á custa dos 
cofres publicas. O Sµpremo 1\ribunal Fecler.al, de um extremo a outro 
da Republica, apparecerá no alto do systenia federativo a todos que 
professarem o culto do direito e da justiça, como apparecia outr'ora 
aos povos confederadps de outTa grande republica o templo que repre-
sentava no alto do Capitolio a unidade ·da Nação e a consagração das 
leis, com o •Seu magestoso portico aberto para o Forum e para o Co-
mício, tendo ·atraz de si a rocha fatal por onde deveTiam ser pTecipita-
das todas as sedições e tyrannias. 

O que é preciso é qure as especies sejam bem determinadas na lei , 
os delictos bem definido<>, ·os processos rnvestidos de todas as garan-
tias da discussão, da publicidade e da prova, mas rapidlos e d_ecisivos, 
com prasos fataes e inilludiveis e com o direito de promovel-os fran-
queado a todo,s os cidadãos e corporações da Republica . 

Assim, ez;aminacla e discutida a doutrina d·as theses de accôrdo 
com a lei constitucional e em face do desenvolvimento historico e 
system~tico das inst~tuições desde 15 de novembT·O de 1889, proponho 
as segumtes conclusoes: 
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1." 

Conviria rever a Constituição P olitica da Republica, estabele- Conclu•ões 

cendo a unidade da magistratura e do processo com os Tribunaes 
Federaes como1 centro organico da União Federat iva ; sendo, porém, 
a·clmissivel o julgamento e a intervenção dos poderes ela União par.a 
resolver todas as collisões poli tica·s elos estados sem :reforma consti-
tucional, esta nãQ é 'indispensavel presentemente e pe1os seus trami-
tes demorados e clifficeis não poderia servir para resolver as colli-
sões politicas que no momento actual ameaçavam a integridade e 
·a segurança da Republica . 

Nos casos de invasão estrangei:ra ou ·de um estado em outro ou 
a chamado ·da autoridade legitimamente eleita e empossada no ~over
no do estado, o Presidente da Republica deve intervir com a força 
federal p ara restabelecer a (lrdem e a tranquillidade no estado . 

3.ª 

Si não houver presidente regulal'mente eleito e empossado n© 
governo do estado ou si a questão relativa a sua legitimidade estiver 
pendente ele decisão, deve o Congresso Nacional ter a faculdade de 
autorisal' o Presidente <la Republica a nomear um interventor nacro-
nal até que se resolva a questão entre os pretendentes do governo por 
sentença proferida em processo l'egular, mas de termos breves e prasos 
improrogavis. Si houver urgencia, ou si o Congresso não estiver 
reunido, o Poder Execmtivo deve estar autorisado a nomear fogo o 
intervento·r nacional, suhmettcndo o seu acto ao Congresso immedia-
tamente, si estiver reunido., ·ou convocando-o na mesma occasião ex-
traordinariamente, s.e não estiver . 

4.ª 

Par a evitar tanto quanto é possível a repetição desses meios ex-
t raordinarios, convem que os priesiden tes dos Estados sejam eleitos 
com a precisa antecedencia, de modo que segundo os tramites do 
processo determinado para a verificação de sua legitimidade, no caso 
de contestação, a questão deva estar Tesolvida por sentença defini-
tiva antes de findo o tempo do presidente em exercício . 

5." 

O Cong1resso Nacional poderá invalidar ais leis e Constituições 
estaduaes contraarias ás da Republica, mandand-0 vigorar a lei ante-
rior do mesmo Estado, si houver, ou submettendo-o á Constituição ou 
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á lei conelata de outro Estado, que lhe parecer mais adequac:J.a, até 
que pelos meios regulares o proprio Estado decrete outra Constitui-
ção {)U outras leis de accôrdo com os princi-pios ·da Constituição Fe-
deral. 

6.ª 

Os crimes politicos commettidos pelos presidentes dos. Estados 
por si ou por intermedio dos .seus agentes de confiança, e os commetti-
dos pelos membros dos coTpos legislativos e tribunaes ·superiores G:·&-

taduaes, devem ser j.ulgados pelos J uizes e Tribunaes Federaes, não 
podendo .a sentença condemnatoria ir além da suspensão ou perda da 
funcção publica e competindo a applicação das outras penas ao 
J my ·da capital ele outro Estado designado para o julgamento na 
sentença condemnatoria do J uizo Federal, se o accus·a:do não preferir 
o J ury da Capital da Repuolica . 

7 ... 

Os crimes políticos commetticlos contra os pode1·es .estacluaes por 
indivíduos sem funcções publicas ou não providos nas funcções eles-
.ses poderes, devem ser julgados até á pronuncia pelos J uizes e Tri-
bunaes Federaes e 

1
depois pelo Jury da Capital de outro Estado de-

signado no &ispachp da pronuncia, se o accusado não prnferir o J ury 
da capital da Repuplica . 

8.ª 

Em. to1dos os ·Casos o Jury deve funccionar sob a presidencia do 
Juiz Federal, com fi.ppellação paTa o Supremo 'Dribunal Federal, que 
poderá invalidar a sentença como contraria á evidencia das pTovas 
ou por nullidade e man(i;ar o accusado a novo J ury . 

9.ª 

Todo.s os crimes po.Iiticos devem ser cltl!ramente especificad{)s 
em .lei, sendo o seu processo determinado com todas as ga1•antias de 
discussão, publicidade e prova, mas em termos breves e p1·azos i]Ilpro-
Togaveis e com o direit0i de iniciativa concecl·ido a todos os cida:dãos 
e corpoTações publicas ,e privadas, em seu nome, quando offendido·s, 
ou em nome da causa publica. · 

10 

As ·contestações sobre a legitimidade do presidente e vice-pTesi-
<lentes assim como das .assembléas legislativas e ·dos Tribunaes Su-
periores dos Estados devem ser decididas em primeira e ultima instan-
cia pelo Supremo Tribunal Federal, por iniciativa de qualquer .ci-
dadão ou corporaçfj.o do Estado, em processo regular, com todas as 
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garantias de discussão, publicidade e prova e com os prazos breves e 
fataes. - Reconhecida a: nullidade por sentença, far-se-ha nova elei-
ção ou nomeação segundo a lei do mesmo ;Esta.do. 

11 

Os crimes militares devem se·r julgados segundo as leis e pd os 
tribunae's militares, não po·dendo porém frear S1Ujeitos a esta jur is-
dicção especial senão os militares . - Embora envolvidos na mesma 
accusação pela connexã0i <los delictos, cumplicidade ·ou co-autoria, 
os civis devem ser julgados segundo as leis e pelos tribu'!laes c1v,is 
curo peten tes. 

12 
tJs presos politicos civis devem ficar á d~sposição e sob a res-

ponsabilidade dos J uizes e Tribunaes Federaes, a q'llem competir-á. 
exclusivamente indicar Oi lugar <la prisão na fórma das leis civis e 
da Constituição Federal, veTifica:r a legalidade da prisão em flagran-
te ou expedir mandad:o de prisão. - Os presos militares de-vem ficar 
sujeitos ás 1eis especiaes de juri sdicção militar. 

13 

Todas as collisões do direito entre os poderes dos Estados aobre 
a legitimidade dos mesmos poderes serão resolvidas em primeira e ul-
tima instancia pelo Supremo Trib'Unal Federal, em processo re0ular, 
coon todas as garantias de discussão, publicida·de e prova, mas em 
termo.s brnves, prazo,s fataes e improrogaveis . 

14 

O Poder Eexecutivo é obrigado a intervir sempre para a·ssegurar 
a execução da:s leis e sentenças fe.deraes e para impedir a execução 
de leis esta;duaes inval1iC.ada1s pelo Congresso Nacional. 

Rio, 4 de julho de 1895. - J. E . SAYÃo DE BuLHÕEs CARV A-
LHO . (*) 

I - A Constituição Federal resolve o problema da intervenção, Substitutivo da 
definindo e declarando· os casos expressos em que ha de se effecutar . These n. 35 

II - A intervenção, que pre'suppõe sempre a anomalia na vida re-
gular <l·o Estado ou Esta;dos conflagrados. só se verifica rá quando o E s... 
t-ado ou E sta,dos não disponham de meios, ordinario·s ou extraor-dina!-

(*) (Da Revis ta do I . da O. dos A'dvogrudos) Julho~Setembro, 1·906 
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i"Í.011, dentro de seu apparelho institucional, para mTÍmÍT o caso, que 
implique ·o exercício dessa providencia da intervenção fede1·al. 

III - A inteTVenção federal nos Estaidos consiste em avocar para 
si ·a União, como meªi<la de ex.Q!'lpção, aquelles dentre os poderes pecuha-
roo aos Estados, cujo exercício, conforme o caso occoTrente, fôr ne-
cessario para a defesa da Nação ou o restabelecimento da ordem con · 
stitucional no :teTritorio .do E·stado . 

IV - A intervenção se dará conforme a natureza das provi-
dencias necessarias no -0ai.so vertente : 

a) Pelo Poder Legislativo; 
b) Pelo Poder Executivo. 

V - Verifüca-.se em rngra, a intervenção do Poder Legislativo 
para assegurar a fórma republicana federativa. 

Entende-se por "fórma republicana federativa" o conjuncto de 
prinC<ipios ca1,deaes que, segundo a doutrina, lhe compõem a essencia 
e .a indole, notadamente, a divisão dos poderes, a sua elecrividade e a 
te~porariedade die suas funcções. 

Attenta, porém, a av.iltada complexidade de casos de violação ou 
deturpação da fórrp.a republicana, não é possível, nem conveniente, 
enumeral-os todos em taxativa nomenclatura. 

VI - A intervenção será, em regra, exercida pelo Poder Executivo 
para repelliT inv·a·são estrangecira ou de um Estado em outro, restabe-
lecer a ordem e a tranquillidade no Estado á requisição dos Tespecti-
vos governos e assegurar a execução das leis e sen,tenças federaes . 

VII - A hypothese de dualidade de Governadores ou Assem.bléas 
se enqua·dra, pela iµmtinencia da Gnena Civil no n . 3 do art. 6º, 
como perturbação da ordem e trnnquillidade _no Estado; si, todavia, os 
factos se derem ·sem nenhuma perturbação da ordem, serão entendidos 
com.o violação da fórma republicana, com.prehendendo-se em o numero 
2 do mesmo art . 6. 0 

VIII - A <intervenção, realizada por um desses Poderes se fará 
ou por m.ecio de com.missões e delegações paTlam.entares ou por um in-
terventor, de nomeação do Governo Federal . 

IX - Faz-se rµistér uma lei OTganica, que regule os casos e os 
modos de intervenção. 

Rio, 11 de outubro de 1906. - Estev1am Lobo. (*) 

( •) Não 00111sta o amdamento ao ·d.e bate so.br.e a •thes·e e o su,bstitutivo, nas 
revdstas do Instituto di+ Orde.m do·s Advogados. 



O INT'E•R1VENTOR E A ,,RADIÇÃ·O PARLAMENTAR (") 

I 

Em dias de Maio de 1893, o Sr. Theodureto •Souto, Senad-0r pelo 
Oeará) procurand:o ·dar um remedio á crise revoluciona.ria do Rio 
Grande do Sul, offereceu ao estudo do ·Sena.do um projecto d~ lei au-
toT.izando o Governo a nomear, em observancia ao art . 6 da (}onsti-
tuição, um interventor rvacioool no Estado do Rio Grande do Sul, is-
vestitndo-o de todos os poderes civis e militares necessarios ao desem-
penho de sua missão. O •seu mandato cessaria 1ogo que se restabelece;>,-
sem a ordem e a ~ranquillidade no ·dito Estado, reorganizado de ac-
cordo com os principios constitucionaes da União. 

Era a pl'imeira vez que em ·decreto legislativo havia referencia 
positiva ao interventor. 

Este projecto foi relatado pelo Sr. Q. Bocayuva, nos seguintes 
termos : 

"A Commissão de Corusitituição, Poderes e Diplomacia examinou 
com a devida attenção o projecto n . 3, de 9 do .corrente mez, apresen-
tado pelo iSr. Senador Theodureto Souto. 

Neste projecto se determinava : 
1°, que em observancia do art. 6° <la Constituição o go.veroo no-

mear.á u m interventor nacion'(l,l no E stado <lo Rio Grande do Sul, in-
vestind0>-o de todos os podeTes civis e mi'bifJa1·es nece!S',s:aTios ·ao desempe-
nho da sua missão ; 

2°, que o mandato do interventor cessará logio que, restabelecida 
a ordem e a tranquillidade <lo .dito Estado fôr elle r eorganizaílo de 
accôrdo com os principio:si coin.stitucionaes da União . 

. A Oommissão presume que o autor do projecto, usand-0 da. ex-
pressão govierno~ allude ao Poder E xecutivo da União Federal. E' a 
esse ,poder, portanto. que se pretende investir ·da attribuição de nomear 
um· interventor nacional no Esta.do do Rio Grande do Sul, corrn todos 
os podere:Si civis e militares necessarios (diz o projecto) ·ao desempe-
nho de sua missão. 

(*) Elste estu<lo publicado no Jorna1l do «J'cmm.ercio em J.amelro de 1.915 pelo 
redactor dos Document-0s \Parlamentares, S·r. Primitivo Moacyr, é aqui incluido 
por ordem do Secretario dfl. Ca.rr.ar.n, o Sr. Costa CR'\beiro. 
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Qual seja a mISsao não o diz claramente nem a especifica o l'e-
fer ido pl'ojecto; ma,s accrescentand1o no seu art. 2° - gue o mandato 
elo interventor ~essaTá lo.go que, restahelecida a OTdem e a tranquilli-
dade do dito B Sitado, ~or e1lle r(j,o'1'rfri,nizado de accordo oom os princi-
pias coustitucionaies d'a União, deve-se inferir : 1° que n fim dessa in-
tervenção é o remodelamento das instituições políticas ·desse Estado; 
2°, que para esse fim o interventor será investido de po.deres tão ex-
tra01,dinarios, taes e de tal caracter, como nenhuns existem no no·sso 
estatuto fundamental attribuidos a qualquer dos poderes instituid:o 
por esse mesano estatuto. 

A Commissão relendo o capitulo 3° .da Constituição ela Republi-
ca, que . tem por titulo - Dais attr.ibwiçõe~ d(} PorJJer EX)(3ciitwo - não 
encontra em. nenhl.1m dos paTagrnphos numerados -cfo art . 48 ( to<l~ 
elle comprehensivo <las r.aferidas attribuições) clausula alguma pela 
qual se faculte ao Poder Executivo permissão para intervir nos Es-
tados, ·elirecta ou indirectamente, por si ou ·delegacfo seu, salvo nas 
hypothe:ses previstas no paragrapho 15, o qual é concebido nos seguin-
tes termos: "Declarar pol' si -0u por seus agente·s l'esponsaveis o es-
tado de sitio em qualquer ponto do territoTio nacional, nos casos ele 
aiggreS1São extrangieÍTa ou grave commoção intestina" ( art. 6°, n. 3 ; 
art. 34, n. 21 ,e ·ar~. 80 ela Oonstituição) . 

J'á se vê, pois, que entre a.s 1attTibuições constitucionaes do Poder 
Executivo não exist\:l a de poder intervir nos E sta.dos sená'o nos caso:s 
especiaes e para o :fim e pela forma ·determina:dos no paragrapho 15 
do art . 48, isto é, par.a exercrJr o poder m\wrdal em casos urgentes e 
i sso mesmo somente na arwse1nóia do .Congresso Nacional. 

EstandQ actualmente reuni·do o CongTesso, é evidente que o ,pro-
jecto submettido a-0 exame d'a com.missão não cogita dessa hypothese, 
nã:o .se refere á declp:ração do esta!do de só.tio e nã01 eomprehende, por-
tanto, o caso especial previsto pelo m·t. 48 da Constituição <la Re,pu-
blica. 

A ·attribuição, port·anto, de que se procma inv1estir o Poder E xe-
cutivo, pelo referi-dq projecto, nã:o, é constitucional. 

A com.missão jillga ·dever ponderar que, no seu conceito, o pro-
jecto n. 3 entTanha disposiçõ.es e ,até principias novos repugnantes á 
natureza e á fórma das instituições que adaptamos, e das quaes é a 
Constituição Federa+ a formula cüillcrnta e definitiva, emquanto a so-
berania nacional não resolva Q contrario. 

O primeiro principio é a delegação formal, integra, absoluta, da,s 
attribuições civis do Poder Executivo Federal, ·dielegaçáo essa nã,o au.. 
borizada net1n permittidia po!f' nenhwm 'rlJ01$ iartigos . do noissp e/Statwfo 
f iindMrvental. 

O segundo é a :f.aeuld·a<le que implicitamente se confel'e a esse 
del~gad:o interventor para abrogar a Constituição de um Estado, des-
truu todos os poderes por elle institui<los e erigir sobre os destroços 



de todo o seu mecanismo iDJ'ltitucional, uma organização nova, moc1.e-
lada embora, como diz o projecto, pelos principios constitucionaes 
da União. 

O illust.rado autor do projecto pensa que tão extranha e ingente 
tarnfa póde .ser commettida com auto1·ização do Congresso ao Poder 
Executivo, e póde ser ,por este levada ao cabo em observação do qu<l 
dispõe ·o art. 6° da Constituição da Republica. 

A cornmissão pede venia para declarar que neste modo de compre-
hender e .intei,pretar o art. 6° da Constituição, ha mais de um equi-
voco, mais .de urna obscuridade, que cumpre esclarecer e dissipai', não 
sómente para defesa dos princípios fundamentaes sobre os quaes re-
pousa toda a nossa estTuctura constitucional, mas ainda para prevenir 
fotur.os desvios que só podem conduzir-no1s1 ao despotismo ou á anar-
chia pela violação dos preceitos que .são a gamntia da ,estabilidade da 
propÍ'ia União . Ora, esta .só póde subsistir pelo mais religio1so res-
peito á autonomia dos Estados federaid-0s. 

O aTt. 6° da Constituição não autoriza .a violaçã-0 ·dessa autono-
mia. E lle é assci.m concebido : 

" O Go.verno Federal não poderá intervir nos sego cios peculiares 
dos E·sta:dos, salvo : 

1 º, para repellir invasão extrangeira ou de um Estado em outro; 
2º; para manter a fórma republicana federativa; 
3°, para restabelecer a ordem e a tranquillidade nos Estados á 

requisição dos rnspectivos Governos; 
4°, para assegurar a execução das leis e sentenças fecleraes . '' 
Do espírito e dos termos deste artigo resaltam varias questões que 

convém elucidaT. 
U sanda desta locução - o Go:verno F1ederal - que quiz exprimir 

o legislad01· constituinte? 
A que entend:idade quiz directarnente alludir? 
Ao Poder Executivo da União exercido pelo Pr,esidente ·da Repu-

blica, como chefe electiv-0 da Nação? 
Certamente, não; mas sim ao conjuncto ·dos poderes que consti-

tuem o - o Go,verno Feder.al da União Brasiileii~a, a;o.s quaes, embora 
independentes e sobernnos na esphera delimitada ·das suais, funcções, 
trnçou raias que nã-0 po·clem ser transpo·stas sem romper-se o equilí-
brio de todo o nos:sp mecanismo constitucional. 

A' commissã,o parece clara a .intenção do legislador constituinte e 
nada ·obscura a locução por elle empregada ma·s,. quaTudo fosse ella du-
bia, quai1do não fosse esta a comprehensão exacta do espirito d:o art . 
6° da Constituição., ;e quando esta não fosse a melhor definição d·os ter-
mos em que está redigido, a boa hermeneutica nos acon·selharia a pro-
curar na Constituição elos Estados Unidos da America a disposição 
similar e referente ás mesmai:i prescripções constitucionaes do art. 6°. 
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Eis o que diz a Constituição ·americana na sua secção ry : 
"Os Estados Un-ldoo garantirão a caàa E:;J.tado nesta União uma 

fórma de governo republicano e protegerão ·a cada um delles contra a 
invais.ão e a pedido da legislatura -0u do executivo (quando a legisla-
tura não possa ser convocada) contra violencia .(!:omestica."· 

Referindo-se a esta disposição, diz um dos 0ommentadores da 
Constituição americana : 

"Este é o unico ca.so em que o Governo pelo slJ!U ntJme collectivo 
se obTiga ao cumprimento de um dever. 

Neste caso a obrigiação é dos EisfJavlos Un~d<Js para com os E s-
tados." 

Com ligeira differença nos termos, esta é a mesma disposição 
contida no art. 6° d·a nossa Constituição, e, embora . sejam estes ·diver-
sos, é a mesma a idéa contida nelle, e é o mesmo o espírito que anima 
as palavras empregadas. 

O Governo Federal no Brasil. como nos Estados Unidos da Ame-
l'Íca compõe-se de tres poderes: - o Legislativo, o Executivo e o 
J udiciario . Foi, p-0rtanto, a esses poderes reunidos que -a Constituição 
impoz a restricção contida no referido art . 6°, prohibindo-lhes a in-
tervenção no.s Estadps, salvo nos casos especificados nos seus ns . 1, 
2, 3 e 4 e par.a os fins nelles determinaidos. 

Facilmente se qomprehende que sendo a Nação brasileira uma 
Republica Federativa constituída pela lmião perpetua e indisssoluvel 
das antigas provinci11s erigida.s em E stados autonomos e independen-
tes com .as limitações estatuidas no nosso estatuto fundamental, não 
podia cstaT na inte:qção do legislador constituinte conceder a um só 
·dos poderes (e principalmente ao E xecutiv-0) a faculdade de intervir 
nos Estados, dando-1he competencia para discemir por si só qual a 
fórma republicana do seu Governo e qual a legitimidade dos poderes 
nelles existentes. 

Se ao poder Executivo se concedesse essa faculdade, minada pela 
base ficaria .a Feder11ção dos Estados e a União Brasileira vacillante 
no •seu alicerce., facilmente se esboro.aTia ao primeiro golpe que sobre 
ella vibrasse o mall!datario infiel que acaso subisse a·o po•der. · 

Em taes condições não teríamos um Presidiente da Republica, 
mas um verda·deiro dictador e a força centrifuga do poder não con-
trabalançada pela fqrça centrípeta, daria lugar á installaçã.o de um 
cesarismo avassallador e incontrastavel. 

No caso do Rio Grande do Sul o que se sabe é que esse Estado 
chegou a constituir-se normalmente (]Jd IÍ:Mt.ar d.os outros Estados da 
União. 

Que uma revolução intercurrente abTio um parenthesis na sua 
vida constitucional, depondo as suas autoridades constituídas, mas 
sem que essa revolução chegasse a ter uma fórmula concreta, substi-



-273 -

tuindo pelos meios ;regulares a Con'.stituíção anteriormente adoptada 
por uma outra. . 

Que após essa uma outra revolução repoz as mesmas autoridades 
depostas, restaurando o regímen da pl'Ímeira Constituição anterior-
mente adoptada pelo Congresso ·Constituinte dBsse Estado. 

Que investidos dos mesmos poderes que lhes foram primitivamen-
te outorgaclos continuam a ter assent·o· no .Senado e na Camara do·s 
Srs. Deputa:dos os mesmos Tepresentantes que desde a Constituinte 
Nacional exel'cem o mandato político que lhes foi conferid-0. 

Que, portanto, não se podendo contestar a legitimidade dos pode-
res existentes nesse Estado, não se pó<l.e admittir con.stit'll!ci!onahn;enfo 
a hypothese de uma rf),orgcvnMar;ma, a qual só poderia ter lugaT no caso 
de qualquer tentativa da ·parte desse mesmo Estado para romper os 
laços que o vinculam á União Brasileira, attentanclo assim, nessa hy-
pothese, contra a fórma republicana federa.tiv.a. 

Se ha necessida:cl:e (e a Commissão não cogiita agora desta ques-
tão) de regufar-se o modo pelo qual deve ter e:recução o que está dis-
posto no art. 6° ela Constituição, essa necessicla·cle só poderá ser -satis-
faita por uma lei -de caracter geral e não por meio de revoluções par-
ciaes concernentes a este ou áquelle E stado . 

Assim pensando, julga a Commissão ~ este é o seu parecer: 
Que o projecto apresentado pelo 1Sr. Senador Theodureto Souto 

não deve ser ad·optado. 
1Sala das Commissões, 24 de Maio ele 1893. - Q. Bocay'Ulva, re-

lator. - AristÜÀes Lobo. (De accôrdo, mas com uma ponderação a 
fazer) . 

A Commissão de Justiça e Legislação concorda com a conclusão 
exarada no par.ecer supra, salvo algumas dais considorções que o fun-
damentam e de que diverge. 

Sala das Commissões, 30 de Maio de 1893. - Golmens,oro. __. J. 
L. Coelho e Campos. 

O Sr. Quintino Bocayuva, oomo se vê <lo parecer, não deu ao 
.caso do interventm o relevo que talvez merecia. 

O Senador pelo Districto Federal, o Sr. Aristides Lobo, que pr-0-
mettera uma ponderação no debate, em oração ardorosa de apoio á 
acção do Governo, não estudou nem rep:ellio a idéa ·de nomeação de 
um interventor . · 

O Sr. Coelho e Campos, ex4Senador por 1Sergipe e actualmente 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, combateu o projecto· por in-
opportuno, mas affirmou que, em these, a legislatura podia por lei 
especial autorizar a intervenção 'OU a nome;açiili de um inte"'Ventor para 
deteTminado Estado. Tomaram prte no debate, além dos Sesadores 
já referidos, os 1Srs . Amaro Cavalcanti, Theodureto Souto e Manoel 
Victorino. O ,projecto foi rejeitado em ia discussão. 

Nesse mesmo anuo, em Maio. o Sr. Demetrio Ribei1'0, Deputad:O 
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pelo Rio Grande ·do Sul, pede á Camara, por via de uma indicação, 
para o seu Estado em armas, o remedio constitucional. O Sr. Bene-
dicto Valladares, Deputado por Minas, apoiou-o na supplica. 

Em Commissão G.eral, a Camara adoptou parn :tase de estudo o 
projecto Justiniano SeTpa, Deputado pelo Ceará, decretando o sitio 
no Rio Gran{le. Nesse p1'ojecto, art. 2°, determina-se que o Executi-
vo. no prazo maximo de tres dias, cumpridos depois d·a promulgação 
da lei, nomeará, dependentemente da approvação do Senado, uma a,u-
toridade inves6ida de poderct:s especiiaeis, para executar as varias pro-
videncias indicadas, relativas a:o processo de eleições para os cargos 
publicos estaduaes. Houve amplo debate. Nenhum dos ora:dores cri-
ticou a creação dessa ai1,t,fo1·ritcuk inve'.S'fida dei poi(J,er'es es'{peciaes. Fal-
laram sobre o projecto os Srs. Epitacio Pessoa, Zama, Machado (De-
putado por Minas), Erico Coelho e J. /Serpa . O projecto foi rejei-
tado, em 1ª discussã·o, por 72 contra 56 votos. 

Em Julho, o Deputado Benedicto V alladares volta ·a.o caso rio-
grandense. Fundamenta longamente um pro jecto sujeitando o Estado 
do Rio Grande ao rngimen da OonstituiçãOI do Estado do EspiTito 
Santo. Nesse projecto se autoriza o Executiv·o a nomear uma autori-
dade incumbi·da de organizar o E sta.ido de accônfo ·com aquella Consti-
tuição. A autoridad~ nomead·a. como uo projecto do Sr. J. .Serpa, 
ficaria dependente dai acceitação <l'a Camara Alta. V.aTios represen-
tantes de Minas deram a su a assignatura ao p1,oj~cto intervencionista. 

Em votação nominal, 64 votos ·oontra 60, o p1,ojecto não foi jul-
gado ob.iecto ·de deliperação., ficando prejudica:do, a requerimento do 
Sr. Bellarmiso ·de :fy[enctonça, Dieputad.o· pe1o Paraná, pe·dindo ,para 
elle a nomeação de uma Commissão especial. 

Em Dezembro de 1894 -o Sr . João Barbalho offerece <ao S.enado 
um projectü para resolver os caso1s de ·conflictos resultantes de dupli-
catas ou contestação de legitimidade ele exeTcicioo ·de governadores e 
assembléas nos Estados, levados ao conhecimento da Legislatura. 

Propunha o Senador pernambucano a nomeaçã:o, art. 3°, de uma 
commissão mixta (:seis membros) de senadm:.es e deputados para pro-
ceder a inquei·ito e apTesenta.r relatori:o e parecer sob o üaso . Ess·a 
commissão por intermedio ·do seu presidente se entenderia com quaes-
quer autori.da·cles pa.ra Tequisição de documentos e provas que julgias-
se necessarios. O relator ouviria os interessados que apresentassem 
suas allega.ções e provas dentro de 20 dias. 

A comw!issão ou qwalquer de 'Seus mJeinbr1<713 que ella ·disso incum-
bisse IS'e transporrtlcw-iç.,, sendo necessaTÍo, ao Esúad.o, cujo negocio oo 
tratasse, para ·colher <fados e informações. 

O projecto remeftido á Commissão mi.'<ta 1·equerido pelo Sr. Coe-
lho Campos (ele Sergipe) não couoSta tenha sido estudacfo. 

Neste mesmo au+10 (1894) o Sr. Erico ·Coelho rnl atando um pl'O-
jecto do Sr. Martins Junior sob intervenção 1offereceu substitutivo, 
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cujo ·artigo 3 lettra d determinava que "sempre que for necesBario au-
torisar o Presidente da Republica a ?'l!Om,~ar 'Uffl1, deteri,bor no Estado 
onde não houver governo legitimamente eleito ou legalmente empos-
sa~:lo" cabia a: competencia ao Congresso. 

•Todos os membros <la Commissão (Dino Bueno, Medei1·os e Al-
buquerque, F . T·olentino, Carlos Vaz de Mello) assignaram {) proje-
cto do Sr. Erico Coelho com TCstricçõe.s, salvo, os Srs. Eduardo 
Ramos e Luis Domingues que offereceram, por sua vez, substitutivo 
ao substitutivo da Commissão. 

Neste, art. 6°., se diz: quando, em virtude d'a annullação de cons-
tituições, leis ou rnsoluçã:o dos Estados por infringentes do systema 
constitucional federativo, faltarnm nestes -os orgãos de um governo 
regular, o Presidente da: Republica proverá á normeação de um Vn-
tervento1· ou minristtro, que assumirá a superintedencia da administra-
çãü do Estado, pelo tempo estrictamente necessario á eleição e posse 
do l'epresentante ou representante do poder acephalo." 

A nomeaçã:o do inteTventor devia rccahir em cidadão idoneo e 
nlheio ás peTturbações ou iÍ.nteresses do Esta<lo desorganisad·o. As 
instrucções ela.das pelo Presidente da Republica seriam rest.rictas aos 
actos de governo indispensaveis pa1·a acudir -aos encargos publicas ur-
g.entes do Estado . 

. Como todos os projectos anteriores rnlativos a l'egulamentos do 
artigo 6° ficou este sem and1amento. 

Em 1894 e 1895 - Os reprnsentantes de Sergipe, na Camara, os 
Srs. Geminiano Brasi'l, Menezes Prado e Olymp1o de Campos, apre-
sentam, em Setembro, um pTojecto autori~ando o Executivo a in tervir 
no Estado ele .Sergipe, para {) fim de a.ssegurar a posse e o exercício 
dos Poderes Legislativo e Executivo a determinados cidadãos. 

Este projecto foi a uma commissão mixta, que a -adoptou em 
Setembro de 1895 . Foi Relator o Sr. Paulino de Souza. 

Na discussão, o Sr. Zama (Deputado pela Bahia) offereceu uma 
emenda ·autorizando o Executivo a intervir em Sergipe para o fim de 
annullar as eleições alli -procedidas ultimamente para membros da 
Asse:m!b1éa Legisfativa e Governador do Estado, 1wmJeanclo urn inter-
ventor que presida as novas eleições offerecend!o aos partidos daquelle 
Estado as neoossarias garantias para liiberdade e verdade do voto. Só 
depois de verificados os poderes os membros da nova .A.s~embléa, do 
Governador eleito, a este passará o inte1·'vento1· a administração. 

Na mesma sessão. o Sr. Gaspar Drummond e outros representantes 
d6 Pernambuco, offerecem como "modo pratico de traduzir o voto 
da Camara um substi tutiv.o ao projecto da Oommissão : 

"Art. 1.0 O Governo Federal só podeTá intervir em negocios pe-
culiares aos Estados no,s casos do.s ns. 1, 2. 3 e 4 do art. 6°, da Consti-
tuição. Paragrapho unico. Por Governo Federal entende-se o Chefe 
do Poder Executivo. 
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Art. 2.0 Quando a intervenção se fizer precisa nos termos do n. 2 
daquelle artigo,, para manter a fórma republicana federativa, o Go-
verno Federal 1w1~eará um intervenf;or afim de rnsolver o caso occm-r-
rente. Pa.ragrapho unico. O interventor poderá dispor das forças fe-
deraes pro:a tornar effectiva a resolução. 

Art. 3.° Fórma. rnpublicana-federntiva é o regular funccionamento 
dos legítimos poderes políticos instituidos n as Constituições dos Es-
tados, cujais organizações respeitarem os preceitos da. Constituição 
Federal . 

O a:rt. 4° do projecto cogita dos credito.s necessa1·ios e no 5° se 
determina que o Executivo por meio de mensagem preste contab ao 
Congre.sso nos casos de intervenção. 

Em seguida o Sr. Erico Coelho justifica a emenda substitutiva 
autorizando o Presi<lente da Republica a nomear um 'deútntlo~· do Go-
verno de Sergipe, ·que sem perda de tempo convocará o eleitorado des-
se Estado afim de escolher seus repTesentantes, seja no Pod-er Legisla-
tivo, seja no Executivo. As eleições á Assembléa Legislativa Ordinaria 
e aos caTgos de Plresidente e Vice-Presidente, no Estado de Sergipe 
se procederão na fórma da lei eleitoral vigente em 28 de Fevereiro 
de 1894, em um mesmo dia . 

Em Outubro, 29, são rejeitados o projecto e substitutivos, sendo 
retirado, a pedido, o do Sr. DTummond. A Camara repellio tambem ao 
alvitre do Sr. Lampunier Godofredo pedindo a audieneia da Comniis-
sào dei CO'llstituiçãq sobre os .substitutivos. 

Discutiram os projectos maiJS o.s STS. Martins Junior, P aulino de 
Souza, Galdino Loire to (Deputado pelo Espírito Santo), Gemini ano 
Brasil e Menezes Prado (Deputados sergipanos), Chagas Lobato, 
Deputado por Mimas, que incumbia ao Swpremo Tribunal Federal 
de conhecer da validade das eleições de governadores e membros de 
russembléas locaes. quando se dessem duplicatas. 

Em N ovembTo o Sr. Carlos Drummond, com apoio dos seus com-
panheiro.s de reprei;entação pernambucana, offeTece novamente o seu 
projecto intervencionista á Camarn, para estudo da regulamentação 
do aTt. 6°. 

Discutiram-n-o, conjuntamente com um outro projecto do Sr. 
Costa Machado, os Srs. Chagas Lobato, Leovigildo Filgueiras, CoBta 
Machado, Francisco Glicerio e Cincinato Braga (em 3ª discussão, 
1896) , que apresentou um substitutivo, onde se diz ( art. 8°). que "não 
acautelando a Constituição do Esta-do a ~ubstituição do recem-eleito 
ou esgotada a ordem da substituição estabelecida, sem que, por au-
sencia ou morte clp funccionario. tenha sido possível operar-se a 
substitu:ição, nos teTmos da Constituicão elo E&taclo, nesse caso o Po-
der Executivo Fed13ral nomeará um interventor ele sua confiança. O 
interventor nesrn c(lso nomeado se limitará ao expediente admi'nistra-
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· tivo, restricto quanto possivel do cargo de presidente ou governadoT, 
nada podendo innovar na ordem politica, salvo autorização do Poder 
Executivo Federal. (Art. 9°.) 

Nenhum dos oradores, acima Teferid'os, impugnou os dispositivos 
dos projectos rnlativo.s á nomeação de interventor. 

Os projectos e substitutivos foram á Oommissão de Constituição, 
onde ainda estão, decorridos quasi vinte annos ... 

II 

Em 1906. Pela primeira vez em mensagem ao Congresso o Pre-
sidente da Republica emprega a expressão i11ürven.tor em casos' de con-
flictos nos Estados . 

"Ha, como vêdes, uma série de i·esponsa1bilidades a apurar e de 
delictos a punir. Nem é de crer que a calma se faça naquella zona 
depois das grandes desordens ·de que est·á sendo victima,, sendo de i-e-
cear que o fermento de odios e reiviudictas provoque xeacções violen-
tas em prejuízo do Estado e, peior ·ainda, em damno da Republica. 

Não reputo aissegurada a ordem publica e começo a receber quei-
iras de perseguições e pedidos de garantias por parte dos que, ha pou-
co, serviam soib as ordens do governo legal do Coronel Antonio Paes. 

O cidadão que communicou haver asStrmido o governo do Estado 
tem intimas ligações com os elementos revolucionarias triumphantes 
e a sua responsabilidade compromettida, talvez, nos acontecimetnos. 
Ao Governo fedeTal não é licito aceitar, sem a apuração legal . desta 
situação, compi-omisso.s com a ordem de cousas cTeada por aquelles ele_ 
mentos hontem em Tevolta, hoje ainda em grande agitação, no Es-
tado. 

Ern vossa aiLS'enc~a, pa1·a s.[J)l'l).ar o Esba)é/Jo de M a~o Gross.o da (J'JTIXJ.,r-
óliih ern q·we se acha, e o regV.rnen republio.amo rlJe urn exemplo perniicioso 
e fatiJ,l, eu nã,o hem\taria em decrefar o ·estad-0 Ide si66o e no7711ear um in-
terventor, med;i,d!as constitucionlaes de caracfJer extraordtinamio qwe awbe_ 
ri'[J,m então nOJS minh.ais attribuições e viecé&,'!(J)rVas prnra restituvr ia paz 
áqu.e~la circumsc1-vipção da Repiibwca e as6egi~ror a ~iberdJ.ade na ele1,çã,o 
do seu governa. 

Reunido o Congresso, compete-lhe o encargo de examirn:r a situa-
ção do Estado e eu confio de suas luzes e patriotismo que, infoTmado 
da gravidade dos acontecimentos, providencia.Tá como lhe parecer justo, 
opportuno e conveniente aos inteTesses de nossa P atria . 

A mensagem recebida a 10 de Julho teve parecer a 12. Foi relator 
o Sr. João Luiz Alves, depuiado por Minas. Não ha ne> paTecer qu,e 
nega a intervenção nenhuma referencia ao caso do iinterventor. O voto 
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em · ~piwado do Sr. Teixeira de Sá conclue concedendo o estado de 
sitio. 

No agitado cle'bate que se travou só os Srs. FaUisto Cal' doso, Al-
varo ele Carvalho e Carlos Peixoto, então "leacler" ela Camara, feri-
ram de frente o caso . 

"Como eleve, porém, o Governo Federal intervir no.s Estados? 
Pergunta o Sr. Fausto Cardoso, deputa:do por Sergipe. 

I ntervilr, é vir entre, metter-se de permeio, fazer-se parte entre li-
tigantes, interpôr á aut01'idade os boI1Js officios para conseguir fins de 
p~ . 

Assim, já pela Constituição, já pela indole de nossa lingua, já 
pela logica elementar dois sons e das syllabas do verbo iA&tervir, o Go-
verno F ederal entra nos negocios peculiares aos Estados, como parte 
julgadora, como orgão de coacção paTa restaurar a ordem. '.Nias, qual 
o processo dessa intervenção? Tudo na lei o aponta - lettra e es-
pirita. 

Que é aqmille que intervem? E' 1nterventor. Ora, a intervenção 
faz-se directamente ou por delegação. Sim, o Presidente da Repuiblica 
póde intervir ou por 1si ou por meio de a:gente, conforme b permittem 
a situação e a.s condições dais r.ousas. Logo, este a:gente ou este inter-
ventor por dclegaçã!o não é figura contral'ia ao nosso Direito Oons!ii-
tucionaf. E' um corollario logico e juridico da. obrigação do Governo 
Federal intervir nos Estados; nasce da indole de nassa lingua ele af-
firmações categoric[\.S e positiivatS do no.sso Pacto Fundamental. Leia-se 
o art. 48, n. 15, deste: 

"Compete privativamente ao Presidente da Republica, declarar 
por si ou seUis agent(}s responsiaveis o estado de sitio em qualquer ponto 
do territorio nacionfl.l" . 

E o art. 34, n. 21 : 
"Compete ao Congresso ·approvar ou suspender o sitio que houver 

sido declarado pelo Poder Executivo ou seus agentes resp,ons1aveis." 
Qual é este agente responsavel, por meio do ·qual o Presidente 

póde declarar o sitip em qualquer parte do paiz? E' aquelle que por 
delegação do Governo Federal intervem . E' o inteTVentor. O inte~·ven
tor é o orgão normal da intervenção do Governo F ederal nos E stados, 
nos diversos casos em que as forças sociaes em conflicto solicitam a 
influencia do principio coordenador da coacção. 

Figurem0is, par~ illustrar o assurnpto, uma hypothese: 
TJ111 governad c·r fie Estado solicita a intervenção do Governo F e-

deral. Por esta solicita cão, elle transfere o governo estadoal ao Pre-
sidente ·da RepubliciJ.. Este, não o podendo exercer? Delega-o á pes-
soa do interventor npmeado para esse fim . 

O interventor ai5suwe o seu posto : considera os successos; julga 
os homens, e. por meios pacificas o:u violentos, restabelece a ordem, 
restaunnd-o a lei. 
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Agora, o ca.so de Matto -1GTosso : o Governador deste Estado so11c1-
tou a intervenção do Presidente da Republica. Por este acto, trans.fe-
Tio-lhe constitucionalmente o .seu governo. O Presidente interveio, não 
consoante a theoria emanada da Constituicão e do Direito Publrico em 
geral, isto é, nomeando um delegado para 

0

subst ituir o governador des-
autorado, mas consoante as nossas praxes governamentaes, erroneas, 
mas U'suaes e correntes, ~sto é, mandando força puiblica para apoiar 
o govemador repellido. 

Ores.cendo, porém, a guerra, o Presidente envia para o mesmo 
fim, um agente militar. E antes ·que este chegue ao seu des.tino, a 
guerra, a desordem e a confus.ão augmentam sobremodo. A consciencia 
dais facções armadas cega-se. A raz.ão dissipa-se. Dominam os iru<;tin-
ctos. Cada ser .humano se converte em besta-féra. O Presidente de-
cahido é eliminado. 

Que fazer? Interromper a in~ervenção? Não. O dever era prose-
guil-a, pros~uil-r.i com mais firmeza, mais segurmuça, porque a desor-
dem crescera. e se resolvera· por morte violenta. Interromper a interven-
ção po1' haver o vice-1)residente .substituiclo e presidente morto, é sa'Ilc-
cionar a solução cl&s crises politcas pelos meios da morte. 

E .substituir como, se o presidente morto não tinha mais com a 
requisição f~ita ao Governo Federal - autoridade? E não a tinha, 
·porque a transfeTira a este e este a transmittira por delegação ao seu 
•agente. A intervenção, pois, devia seg1:lir seu curso, para se restabe-
lecer a ordem e a tranquillidatle em Matto-Grosso, pela restauração da 
lei. ·' · '.1 

10 Presidente da Republica, porém, diante da catastrophe, suspen_ 
deu o braço e appellou paTa o Poder Legislativo. Não tinha mister ele 
fazel-o. · 

Não iSe fazia preciza a op1inião elo Congresso Nacional. 
O Presidente era e é o unico juiz constitucional da causa e unico 

ficará até qll'e ·a crise se mude em grave commoção intestina, porque, 
então, .se fará preciza a palavra do Congresso para a decretação do 
estado de .sitio. 

Errara o Presidente procedendo assim? :8izera-sc coTuscientemente 
surdo ás solicitações da lei? Não. Praticou um acto de alto criterio, de 
alta opportunidade. Revelou-se o estadista que é . 

A mensagem é um documento que sahio do.s moldes constitucio-
naes para, cedendo ás solicitações do momento, vasaT-se nos dos nossos 
nsos politico.s. E o seu awtor revelou uma al ta pmdenc~a ajustando-a 
á situação politica. 

1Senhores .. a Presidencia da Republica é um poder apagado. E o é 
pela influencia de causas histoTic[).s poderosissimas, que assignalo 
para affirmar •a diiagno.se do mal que nos afflige ." 
................... .. ... ... ... .. . ... ..... .. , ............ , ..... . 
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O Sr . .Alvaro de Carvalho, .signatario do parecer da Com.missão 
de Constituição, tratando do caso do interventor, diz na discussão : 

'"Perscrutei e proctrrei na Constituição a figura do interventor, 
indagueh. como dar ao Sr. Presidente esse direito de intervenção·. E, 
senhores, na Con.stituição, absolutamente, não se cogita dessa figura 
de interventor, com poder discricionario, para ir então estabelecer a 
guerra que já cessara, para iT levar a guerra do Governo Federal contr·ct 
o Governa<lor de facto <lo E stado de Matto~Gross·o. (Apptiados; muito 
bem.) 

·Se não existia na .Constituição a figura do interventoi- que o Sr. 
Presidente da Republica lembrava, e elle tanto não existia que o emi-
nente jurisconsulto que representa a bancada pernambucana na Com-
missão de Constituição e J ustiça. divergindo do voto da maioria dessa 
Commissão, se detinha n.a concessão do estado de >Sitio, não usando 
conceder a -interveri ção, confe&go, Sr. Presidente, que ao meu e-spirito 
de republicano, a.o meu coração de lutador, mas com toda.s as repu-
gnancias pelo crime nas lutas politicas, eu fui assistir á sessão da Com-
m~ssão de Constituição e Justiça em duvida e hesitando no voto que 
devesse dar, comquanto fo-sse já deliberado a não ca.nceder o estado de 
sitiJO e a intervenção, por isso que essas medidas não tinh·am assento 
na Constituição. 1 

No seio da Commissão de Justiça, este espírito de "élite" do Pre-
sidente da me.sm4 Commissão, Deputado por Minas, Dr. João Luiz 
.Alves, teve occasi?j.o ele ler o seu voto no qual o remedio vinha indicado. 
Confesso, Sr . P residente, que esse voto me encheu de jubilo. Por 
um fado, via o funccionamento dos poderes políticos da Republica re-
vi~orado; mas, mais ·que tud'<l, eu via que as meclidws lembr a-das pelo 
relator vinham trazer o efficaz recm·so de que precisava a situação 
de Matto-.Grosso . i ' 

O .Sr . ·C~rlos P eixoto• foi o mais incisivo ·dos que criticaram a 
idéa de nomeacãq de interventür. No momento da vo tação pronun-
ciou, entre applausos. o seguinte discurso: 

"- Não tomarei muito, tempo á Camal'a: a c1iscussão foi longa e 
por igual brilhanre . 

P retendo apenas, nesta opportunidade. accentuar a determinante 
principal que levpu\ a Commissão de Justiça a opinar contra o que 
o illustTe Sr. Pre13idente ·da Republica rnputou .ser constitucionalmente 
o meio habil de resolver este seTÍo problema. 

S . E x .. em swa: Mensa•gem, não .se limi tou a declaTai· que decre-
taria ·o estado de sitio em Matto Grosso, mas ajuntou que não hesi.ta-
l'ia em decTetaJ-o. nome.ando v,m interventor, medidas es as que reputa 
constituciona"'s e necessarias para a obtencão <la paz e para t(J;S'seg1war a 
l1:berdade na eleiçã,o (/;o Got\l7NIJO daquella cixcumscripç'ão da Repu-
blica. ' , , . ,,. . : " . .. : 



Esse interventor haveria de ser, portanto, uma entidad abaor-
vente de todos os podeTes Tegionaes constituidos e sua nomeação e in-
rnrferencia nos negoc~o1s daquelle Estado determinaria indiscutivel-
mente a cessação completa do exeTcicio dos poderes locaes; e isso 'IY3m. 
claramente se infere das palaVTas finaes do alludido periodo da n · 
sagem, onde se lê que seria sua principalissima missão assegurar a li-
berdade na eleição de um novo Governo estadoal . 

Isto posto, é bem de ver que se trata de um <lissidio de ordem 
p1:ra e exclusivamente doutrina1,ia acerca de questão bastante grave, 
versando sobrn a intelligencia do texto constitucional, e a respeito da. 
qual, com verdadeiro pezar e fazendo .a mais completa justiça fu; 
intenções do Presidente da Republica, a maio1.,ia desta Camara, igual 
e muito sincernmente, acredita bem cumprir um dever imperioso com 
o não acquiescer na creação dessa figura nova, injustificavel, quer 
diante da lettra, quer .segundo o espirito da - Constituição de 24 ili! 
Fevereiro. " 

O parncer da Commissão foi approvado em v-0:tação nominal por 
10'7 contra 28 votos . Tomaram parte no debate os Srs. W . E3Cobar, 
Paes Barreto, Simões Lopes, Paulino de Souza, Barbosa Lima, João 
Luiz Alves, G . HaissllQc-her, Adolpho Gordo, Pedro Moa.cyr, 1fello 
Franco e Teixeira de Sá . 

No Senado, o parecer da Commissão de Consti tuição (relator 
Sr. .s:, Peixoto), não fez tambem .a mais leve referencia ao caso uo 
interventor . 

No debate ti1avado, -0 Sr. Ruy Barbosa cogitou desse trecho da 
l1fensagem. Não transcrevemos essa parte do discurso, porque S. Ex., 
mais tarde, em 1913, sustentando o seu projecto de intervenção no 
Amazonas, explica o seu pensamento integral, como se verá depois. 

T-0maram paTte no debate mais os Srs . A . Azeredo, R osa e ·1.--ai 
e Sá Peixoto . O parecer foi approvado em votação nominal por 33 

r «Ontra 8 votos . 
Em 1910 foi presente a0i Senado uma mensagem do Presiden'-e 

Nilo Peçanha pedindo, á vista dos e1scripuos ·que a instrui·am, uma so-. 
lução, ex-vi do art. 6 da Constituição, para a dualidade de assem-
bléas legislativas no E.st·ado do Rio de Janeiro. O parecer da Oom-
missão de Constituição, relatoT Sr. A. .&zeredo, pedia por meio de 
um projecto o reconhecimento ·de uma dellas . Approvado, foi en-riado 
á Gamara. Nesse i·amo· da legislatura os Srs. Pe.dro Moacyr e Irineu 
Macha·do, membros da Commissão de Constituição, em voto em sepa-
rado justificaram um .substitutivo ao projecto adoptado pela maioria 
da referida Commissã.o. 

Justificando no Vt0t1> diver,1rente com.o o Governo eleve intervir. 
dizem: 
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"Os processos de intel'Venção variam, como · os casos em que eila 
e nece1ss•al'Ía:. 

A Üoillstituição Federal não ·disse como o Governo central deve 
intervir; disse apenas qu~om,do, taxou as hypothe.ses ·de intervenção 
:.nas deixou ao criteri-o dos poderes federaes (conforme as circumstan-
cias) o modo, o meio pntico, a eswlha do orgão para preencher a 
funcção de alta policia política, que decorre, para a União, da· sua so-
berania em confronto com as relativas autonomia.s estadoaes. 

Casos ha em que o Poder Executivo pode effoctuar directamente 
a intervenção: em outros, não, e torna-se, então, indispensavel incum-
bº r esse serviço a um emissario, a um funccionario da .sua confiança, 
a um intervenfor, até mesmo a uma commissão de dele!§ados. 

Se .a intervenção é decretada pelo Congresso N o.cional, nos ca-
so.s em que isto lhe compete privativamente, não existe outro• meio de 
1eval-a ao terreno pratico que não seja o da nomeação de um inter-
ventor, ao qual o Pode.r :Executivo, auto·rizado pela propria lei de 
intervenção, está obriga·do a f01mecer o.s rncursos necessarios para o 
desempenho da melin.dros•a tarefa. 

O Congresso Jurídico Bra.sileiro, e o Instituto dos Advogados, 
approvaram em 1~07 um projecto sobre a intervenção federal, em 
que, nos casos ·de competencia do Congresso Nacional, este devi.a ser 
rep.resentwdo por u:r;o. interventor ·O!U por uma commissão parlamentar. 
Este ultimo proce.s~o não nos parece pratico e podeTia mesmo trazer 
difficuldades á execução prompta e completa da intervenção . 

Releva accrescentar que na Republica Argentina a Constituição, 
arts. 5° e 6°, não creou expressamente o cargo de interventor. Entre-
tanto, todas as nuIIJ.erosas intervenções alli ordenadas pelo Congresso, 
ou iniciadas pelo Executivo, foram desempenhadas ,por intervento-
res, . recahindo, de 1;egra, as nomeações nas pe:r.sonalidades mais emi-
nentes sob º' aspecto moral e -cívico, e sendo acolhidas as suas decisões 
com geral ac·atamento pelas provincias sujeitas á intervenção·. 

Não ·é argumeiito sério, contra a nomeação de inteTVentor, alle-
gar que a Constituição, não o tendo cre.ado, "ipso facto·" o prohibio. 

f'e lo contrario: a Oonstituição, ordenando a intervenção em oasos 
determinados, attriquindo esta j'imcção suprema ao Governo Federal, 
creou implicitamente um orgão de execuçãoo, 1ou, pelo menos, deixou 
ás leis ordinaria.s o cuidado de proveT, na especie, com mais desenvol-
vimento. 

P.o.rtanto, o esp.irito da nossa Constituição, -Oi'l nossos precedentes, 
de 1892 para ·cá, eí:r1bora reduzido.s á lição subsidiaria ·das leis e prati-
cas constantes dos povos cuja org1anizaçãoo política imitamos, os com-
mentarios dos comtitucionalistas e as necessidades do momento nos 



levam a considernr perfeitamente constitucional a nomeação de in-
terventores para que, em nome do Congresso, restabeleçam nos Esta-
dos a morahda<le pohtica ou, pelo menos, o dominio da Constituição 
Federal. 

A deis~gnação dos interventores cabe ao Congresso e não convém 
delegal-a ao Poder Executivo. 

Com o intuito de iniciar uma campanha saneadora, tivemos a co-
ragiem de suffocar inclinações partidarias, e procurámos entre os pro-
ceres ·da política da actualidade, sem distincção de credos políticos, 
os cidadã.as de maior notoriedade para os investir da grave funcção 
ele interventores . 

Além delles, figmam em nosso projecto dous Ministros do Su-
premo Tribunal Federnl emeritos constitucionalistas, o actual Pre-
sidente do Banco do Brasil, ex~Senad.ar da Constituinte, personagem 
notavel do 1~publi0anismo historico, e d:Ous ex-Ministros e Deputados 
á Constituinte, tambem illustres propagandistas da Republica. 

Não é para estranhar que tenhamos excluído da l~sta ele interven-
iores os Srn. Quintino Bocayuva e Campo1s Salles, porqll!anto o pri-
meiro, como Vice~Presidente actual da Republica, não podia ser lem-
brado, e o .segundo embora um dos fundadores do regímen, conconeu 
deliberadamente para a creação da política .cLos governaidores, cujos 
resultados nefastos procuramos agoTa· remediar, ao menos quanto ás 
violações da fórma 1·epublicana. 

O Congresso Nacional tem ·diante de si uma immensa e nobre mis-
sãü a cumprir, se não quizer transformar-se apenas em uma chancel-
laria dias combinações da politicagem, tecidas entre o Governo Fe-
deral e as oligarchias estadoaes, representadas pelos seus procurado-
res de maior vulto no scenario da Camara e do Senado. 

Sem outra autoridade que não seja a que decorre dos nossos sen-
timentos Te.publicanos e do nosso patriotismo, ousamos, entretanto, 
pedir á Camal'.a que rejeite o proijecto inconstitucional, parcial, con-
tradictori.a e partidaTÍsta do .Senado e que encare a questão da inter-
venção nos Estados sob o seu verdadeiro aspecto constitucional, d.ari:do 
rem.ec!Jiios he11orioas ás grandes e renitentes enfermidades que ameaçam 
conduzir o paiz á anarchia e á ·desintegração, fazendo, emfim, um 
trabalho de ·alta moralidade do regimen. 

iNestes termos offerecemos á Camara o seguinte projecto de lei, 
substitutivo, cuj1a melhor motivação, deduziremos no plenario, assegu-
1.,anclo desde já, que fóra desses amplos moldes de uma intervenção 
capaz de restabelecer .a fórma rnpublicana no territorio nacional, de 
nenhum mo·do votaremos intervenções restrictias e apaixonadas." 

O projecto1 foi largamente debati.do pelos Srs .. Adolpho Gordo, 
João Haptista, Mello Franco, G. Hal'3s1ocher (relator), Candido Motta 
e J O$é Carlos. Nenhum dos orado:res amparou ou repellio o· p1·ocesso 



inte:rvencionista do substitutiVio. Os seus proprio.s signatarios não :In-
sistiram na defesa das idéas nelle contidas . . . O projecto foi appro-
v:i.·dJ em A.g1osto de 1911, em votação symbolica. 

"~ .. 
III 

1913. O Sr. Ruy Barbosa, no Senado, justifica longamente, eru 
J 3 de Setembro, o seguinte projecto1 de intervenção no Estado do Ama-
zonas : 

"Considerando que, pela reforma constitucional ultimamente ada-
ptada no Amazonas se autorizou o Governo do, Estado a dispor ·da sua 
magistratura, pondo em disponibilidade ou aposentando á discreção 
magis.trados vitalicios de todas as categorias, annullando, assim, a in-
dependencia dos tribunaes e 1acabando, alli, de facto e de direito, com 
a justiça, elemento fundamental e capital deste regimen; 

Considerando que, no Esta-do, existem actualmente, dous Congres-
sos Legisl-aitivos, ambos os quaes foram, um após outro, i·econhecidos 
;pelo Governo do E1stado e que delles, o que a esse Governo agora, não 
permitte funccionalr, é aquelle a que o .Supremo Tribunal Federal re-
conheceu esse direi~o poT uma ordem de "habeas-coTpus"; 

Oonsi<leDando, pois, que, deste modo, não existe criterio algum 
politico ou legal p!j.ra se discriminar onde rnside presentemente no Es-
tado, o Poder Legü;lativo•; 

Considerando que a Constituição adoptad:a, decretada e promul-
gac1a em 21 de Ma,rço de 1910, naquelle Estado, prescreve categorica-
mente no ,seu art. 68, que só de vinte em vinte annos poderá ser re-
formada e, portanto,, não poderá seT antes de 1930; 

Considerando que, não obstante um dos Congressos ora .alli em du-
plicata: adaptou e mandou executar outTa Constituição; 
-· Considerando, pois que, entrn essas duas C.onstituições, uma 
em vigor pelos termos soberanos desse texto, outra mandada vigorar 
pela legi!slatura, a cujos actos o Governo .do E stado obedece, está con-
demnad.o o Amazonas a ter de dii·eito, uma Oorustituição e, de facto, 
outra, o que importa em nã.o ter pratica e realmente ·Constituição ne-
nhuma; 

Considerando que 'ª Republica Federativa consiste, seglllndo o 
art. 1° da Constit,Llição Brasileira, na união dos Estados e que, para 
viver nessa União, cada E stado, conforme a mesma Corustituição, ar-
tig',() 63, " se regerá pela Constituição qu:e a.doptar"' ; 

Considerando que a nova .ponstituição do Amazonas, decretada 
por um üongres&o a qu:e a Constituição alli em vigor nega absoluta 
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mente ·autoádade para reformar, não se pócle ter como adoptada. 
"pel.o Est,ado"', visto como não são actos do manda11te os que o man-
datario exercer "ultra vires" ·do mandato; 

Consicliernndo, pois, que a situação dahi ·decorrente sujeita o E~ 
tado a gove.nwvr-1 e por uma Constituição que elle não adoptou, e, 
dest'arte, o exclue da Republ'ica Federativa; 
· ConsideTando .que, por essais 'anomalia· incoo.ciliaveiis com a sub-

stancia do nosso systema de goveTno, assim' como pela situaçã;o de ar-
bitrio e ,des~rdem que ,alli reina, ·se verifica a eventualidade, prevista 
na CoI11stitu1ção da RepubJ.ica, art. 6º , n. 2, de intervir, o· Governo 
Federal pam manter a fórma republicana federativa : o Congresso 
~l\J" acional resolve : 

Ar t. 1. 0 O Governo Federal intervirá no Amazonas para preser~ 
var naquelle Est,&do ·aJS institlrições essenciaes da fórma Tepubliicana 
federativa, ora, alli subvertida, mantendo a sua justiça, o seu :QOder 
legislativo e .a sua Constituição . 

1§: 1.° Com esse intuito nomciará o Pre idente da Republica um 
intervenBor de .sua confiança, mas que notoriamente, pelas su'.:l.s ante-
cf'dencias, não te1}ha relaçõeis, proximas ou remotas, de corre3ponsabi-
liclade ou :Sympathia, nos Tecentes acontecimentos daquella politica, 
nem se ache ligado a nenhuma das parcialid:~des que entre 3Í c011ten-
dem pelo Governo do Esh do . 

§ 2.0 Ao interventor cumprirá: 
1º) Manter, no Amazo1ias, a Constituição promulgada naquclle 

Estado em 21 de MaTço de 1910; 
2°) Restaurar seriamente a ordem, a tranquillidade e a legalidade 

no Estado ; 
3°) GarantiT aos ctdadãos foragidos o livre regresso ao Eqtado e o 

mo da sua liberd,ade individual; 
4°) Reintegrar a liberdade ele impren a, 1afiançando o seu maia 

li YTe exerci cio a todas as opiniões; 
5°) Mandar proceder no mais breve termo po sível, segundo o 

proces90 legal no Estado, á eleição do· seu 1Congresso, assegiurando, no 
}lleito, ao eleitoTado a mais completa liberdade; 

6°) Observar e fazer observar leal e ,severamente, as sentenQa3 e 
actos judicim·ios dos Tribunaes do Estado e da União, mandando exe-
cutaT os até agora não respeitados, e respeit;andio os que de futuro ado-
ptarnm essas autorid'ades; 

7°) Deixar plena libei,dade ás communicaçõe.s telegraphicas e pos-
taes, evitando e. reprimindo os abusos contra a inviolabilidade ,do seu 
sigillo ; 

8°) Instaurar o mais rigoroso inquerito sobre os attentados, con-
tra os quaes se têm levantad.o queixas na imprensa e na tribuna, ou 
qu.a por qualquer via fidedigna chegarem ao seu conhecimento ; 
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9º) Promover .a responsabilidade legal dos culpados nos actos de 
TI.olencia ou prevaricação .contra as leis estadoaes ou federaes; 

10°) P1'oceder na fórma dessas leis em todos os seus actos; 
11º) Utilizar-se da força publica d:a União e requisitar ·do seu Go-

verno as p1·ovidencias- necessarias para o bom exito da intervenção aqui 
prescripta; 

12°) Relatar, apenas conclllida ia -sua missão, ao Congresso Na-
cional a sitwaçào em ·que houver encontrado .o .Am_awnas, as medidaJS 
que tiver adoptaido, pa11a ·COl'l'igir e o estado em que o· deixar. 

§. 3. 0 As autoridades estadoaes e federaes darão obediencia " au-
xilio ao interventor, no desempenho <las funcções que aqui se lhe en-
caTregam, em ob.servancia do estatuido na Constituição ·da Pcepublica, 
art . 6°, n. 2 . · 

§ ·4.° Fica autorizado o Governo a nomear os auxiliares que forem 
;ndispensaveis á missão do· interventor e a lhes estipulaT os vencimen-
tos . 

.Art . 2.° Revogam-se ,as disposições em contrario . 
·Senado, 12 de Setembro de: 1913 . - Ruy Biarbosd. - Alf1'edo 

Ellis. 
Entra o projecto em 1ª discussão em 23 de Setembro. O Sr. 

Jão Luiz .Alves, Se11-ador .pelo Espírito Santo, impugnando, diz -o se-
guinte sobre a figur~,L cLo interventor ; · 

"Mas em todas essas hypotheses, em todos estes .actos, nunca sug-
geri , nunca püderia ·~U'ggerir a .creação. de uma entida:cle ele que a Oon-
sti-tu:ição não cogita - o interventor .f 

Com.o intervém o Poder ExecutiV'o para impedir ia invasão ex-
trangeira ou de um Estado em outro? Pelas forças •annadas, dando 
o:vdens directas ·o· Presidente da Republica, como commanclante .supre-
mo dessas forças . 

Como intervém o Po·der Legislativo para manter a fórma repu-
blicana federativ:a? Mediante uma lei, declarando ou reconhecendo 
contraria á Constituição de Estado, etc. 

Gomo intervém .o Poder Executivo para restabelecer a ordem e 
tranquillidade nos Esta.dos? Intervirá, ,sem a figura política do inter-
ventor, mediante or,dens directa·s aos commandantes da: força publica 
para que prestem auxilio á:s autoridades con1stituid:as, n:o exercício de 
suas funcções. 

Senhorns, ao· men·os, depois de Tegularmente constituídos, como 
se acham, todos nos Estados da Federação Brasileira, 'ª figura do in-
terventor. nos termos em .que :a propõe ·O projecto <lo honrado Senador 
pela Bahia, é inconstitucional. 

Não ha Estado que não esteja constituído, com S'lla Constituição 
}Jromulga.da, com os seus tres poderes políticos em funcção . Desafio 
a que se me aprese11te uma só hypothese em que haja neces;sidade de 
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int.ervir, desconhecendo a existencia de um do.s poderes ou ele toda uma 
Oonsti tuicão. 

Se é deposto o Governador, o Governo inLcrvém pela força publica, 
para repol-o . .Se o Governado·r dissolve a AssembJéa, o Governo inter-
Y~m com a força para garantil-a e mantel-a. Se o Poder J udiciario é 
desacatado, o Governo intervém com a força publica para garantir a 
execução de suas sentenças. Se a Constituição do Estado viola pre-
ceitos ·COnstitucionaes d;a União, vota-se uma lei declaTando essa viola-
ção, e o Governo intervém, nos termos do art . 6°, §, 4° para obrigar 
a· votação de uma nova Constituição de .accôrdo com o regimen . Mas, 
a figUTa do interventor, como existe na Argentina, não existe no 
nosso direito constitucional; seria: ·a aunullação da autonomia dos 
Estados já constituídos, seTÍa a· .&uppTessão constante <lessa autonomia, 
ao sabor e ao capricho das paixões politicas do Executivo ou das maio-
rias occasionaes do• PaTlamento . 

. Q Sr . Franci.sco Glycerio : - O commandante da força não é in-
tcrventur? 

O Sr . J oãJo Ltiiz A'lves : - Não é, nos termos em que foi collocada 
a entidade do inteTVentor pelo projecto do honrado Senador pela 
Bahia. 

Attenda-me bem V . Ex . Interventor, o GoveTno Federal pôde 
rnr rempre, nos termos da Constituição, por prepostos seus, já exi5ten-
tes, com funcções delimitadas por es&a propria Constituição. 

O Sr . FranciSlw Glycerio : - Perdão. Isto é mais peTigoso para 
a •autonomia dos E1stados, porque o interventor intervcm com attribui-
ções dadas pela lei . 

O Sr. Joâ;o LibiZ Alil"es : - Nua apoiado . Vou mostrar a 'V . K ·. 
que não. 

No caso· do § 1 º, para ropellir i nvasfüo extrangefra, ou de um Es-
tado em outro, o Poder Executivo intervem não .como autoridade de 
r~pelli,· essa invasão . No ·caso do § 3° (dei~o _para <> fim o § 2º, poi3 
este é precizame11te o que está em debate), para restabelecer a ordem 
e a tranquilJi..dade nos Estados, á requisição dos respectivos governos, o 
Governo Federal ordena a·os commandantes de forças .para que se po-
nham á disposição ·da autoridade cujo exeTcicio está sendo violentado 
T'ela perturbação da ordem ou da tranquillidade publica . No caso do 
·§, 4'. que é o de assegurar a execução de leis ou sentenças federae-. a 
figu~a do interventor se torna desnecessaria porque a execução das 
leis ou sentenças fede1·.acs se faz mediante concessfo de força á auto-
ridade incumbi.da dessa execução . 

Só nos re&ta, portanto, o caso do •§ 2°: "manter a fórma republi-
cana federativa." 

Mas a fóTma Tepublicana federativa póde ser violada de diTeito e 
póde .ser violada de facto. Póde ser violada de direito quando a Con-



- 288 -

stituição de um Estado crêa um governo monaTchiC'o, um governo 
não electivo, supprime um dos podere.s politicos: judiciaria ou legis-
iativ o, etc. 

E sta viofação de direito se resolve mediante .uma lei do Oo·ngresso 
:FedeTal declarando abertamente das normas constitucionaes da Repu-
blica :semelhante Oonstituiçã'D. E, paTa a execução de·sta lei, em .gue 
se declara inconstitucional a Constituição de um E stado', se ha rebel-
.Jia, ,segundo o §, 4° do art. 6º, o Governo intervém com as :Suas for-
ças, sem necessidade de interventor polít ico . 

N'O caso de violação de facto, constituídos como se acham todos 
os Estados da União Brasileira, em nenhum delles ,se .p0de dar à pos-
sibilidade mais remota d.a acephalia de todos os podere·s publicas. 

Pm·a o PodeT Executivo, todas ais Oonstituições prevêm os seUis 
successores : o Vice-Presidente dó E,stad.o, o Presidente da Assembléa, 
ou do Senad·o, se existe, o P residente! da Relação, o Vice-;p,residente 
da Republica, e assim successivamente. Para o Poder Legislativo, se 
foi dissolvido, cabe a intervenção do Executivo Federal, de accôTdo 
com o art. 4°, § 3°, para garantir o rnspectivo funccionamento . Para o 
J udiciario, se elle está violentado n·as suas decisões, se elle não tem as 
garantias que a'S Constituições federal e estadoal lhe asseguTam, existe 
o .recurso para 'ª ji'istiça federal, que lhe: tem assegurado constante-
mente, em sentenças varias, os seus direitos e garantias. E, para exe-
cução dess·as sentençfts, o .art . 6°, § 4º, manda o Governo Federal inter-
vir com a necessaTia· força; não ha necessidade ·de inteTventor, cuja 
figura jurídica não existe na Constituição Federal ." 

E termina: 
" O pTojecto é inconstitucional por tudo quanto eu disse e mais 

porque a sua base, q seu fundamento é a creação da figura politica do 
interventor. 

Não· tenho autoridade, senão a c1o,s argurn.eiitos que aclcluzi, para 
demonstrar que no t1osso direito constitucional esta figura não existe. 
Fui buscar autorid·ade que me amparasse, e encontrei felizmente paTa 
mim, a autoridade de Ruy BaTbosa, o maior do.s constitucionahstas 
bra!Sileiros . 

Quando o ex-PTesidente da Republica, Conselheiro Rodrigues Al-
'les dirigio ao .Senado uma mensagem pedindo providencias contra o 
e.stado de awarchia reinante no E .s;tado de Matto. Gross•o, no qual o 
Tespectivo Presidente tinha sido morto, en: combat~ ou não - situa-
ção verdadeiramente muito mais grave, mais angustiosa, do que aquel-
la em que se acha ·O .Estado do Amazonas, o hon.rn;do Presidente da 
RepubJi•ca de então dizia: _ 

"Em vossa ·ausencia, para salvar o Estado de Matto -Grosso da 
anaTchia em que ·se acha, e o rngiimen republicano de um exemplo per-

I 
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nicioso e fatal, não hesitaria em declarar ·o esta·do de sitio e nomear 
um interventor ... " 

Como, porém, estava reunido ·O Congresso, S. Ex. submetteu o 
easo ªº' seu conhecimento. Discutindo essa· mensagem, na sessão de 
13 de Julho die 1906, o Sr. Ruy BaTbos,a, com o fulgor de sua pala-
vra e a competencia d:a sua 1autori<lade constitucional e juridica, de-
fendeu a humilde ·opinião do orador, que, como Deputado, tambem as-
sim pensava, dizendo : 

"Não conheço no nosso regimen constituciona1 ·a entidade de in-
terventor, .de que S. Ex . 1 falla com tanta facilidaide na sua mensa-
gem. Não .conheço a lei ·que a ·creou, e nã:o .concebo que o Executivo 
possa nomear funccionaTios, cuja existe!l'cia, nem a Constituição, nem 
í! s leis do paiz conhecem. " 

E mais: 
"A ·sálução, pois, que nos resfa é a ·da justiça·, porque á nomeação 

{]e um interventor se oppõe o Tegimen constitucional." 
E ·aind·a, ·diz o Sr. Ruy BaTbosa: 
"Com que direi to iria o Congresso autorizar o .Sr . Presidente 

<la Republica a; .ope1rar a deposição - que outra cousa não é - de um 
governo (}Onstitu0ional, pal'·a ·substituil-o pelo seu inteTventor?" 

Senhores, é em nome do maior dos constitucionalistais vivos, é com 
elle, -é com .seu apoio, é com sua autorid·ade que v:ot·o contra este pro-
jecto e que ven:ho pieidir sua a·ejeição. Sua 1a.pprovação seria o maior 
dos attentados .contra a autonomia dos Estados e contra a propria Re-
publica." 

(01f.wito bemi; mwto be1n.) 
O projecto foi Tejeitado nesta mesma sessão . 
Na· hora do expediente da sessão seguinte o· Sr. Ruy Barbosa re-

plica ao Sr. J ofo Luiz Alves e inicia a defesa <lo projecto. 
Citamos aqui sómente a paTte ·de um dos .discurso.& de S. Ex. 

relativo á sua a.ttitude no Basa de. intervenção pedida pelo Presidente 
Ro·drigues Alves para ·o Estado de Matto Grosso, em 1906. 

"Para me esmagar de todo não CO·ns·iderou bastante o processo 
a que .submetteu o meu projecto de o destruir 'ª pedacinhos, corno feixe 
de varas a ·que se vai. quebran:do uma· a uma para de1po·is mostrar 
que, no conjuncto de todas, n:aida: havia, o homado .Senador -pelo Es-
pirita Santo coroou .o seu chscurso· procurando apanhar-me em uma 
contra<licção· gr·ave com 'º meu pass,ado e abonar as suas idéas com as 
<lefendid.as por mim, nesta Caisa, ·quando aqui, de outras vezes, entrou 
em debate assumpto semelhante. Invertendo a ordem a,doptada pelo 
hom·.a,do Senador começarei poT sua peroraçã·o, demonstrando que ella 
calumniou a v.e,rdade material das minhas opiniões com .a· expressão 
<la 0 phra:ses do discu!rso por S . Ex. invocadas; nas pro·prias phraaes 
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por eHe a:qui .cita:das• ha a evidencia viva de que as mini:tas ~déas eram 
o contrario das que S . Ex . me attribue. 

Poderia eu, senhores, esquivm·-me á discussão desse pon.to, alle-
gando a; minha. irresponsabilidade pelo texto de um discurso· que não 
revi . Nos pro.prios :annaes do .Senado, como no "Diario do Congresc 
so", esse discurso vem com a declaração· de que "não foi revisto pelo 
orador". E' -o ·que costuma acontecer a quasi todos os meus <liscuTsos, 
cm relação aos quaes nunca tenho tempo de lhes fazer a "toilette" . 

Dahi resultou, como eu poderia mostrar, nes.se longo discurno a 
intercalação de períodos .sem sentido absolutamente nenhum, sem ora-
ção principal, sem verbo, sem idéa, mostrando assim que o oradcn, '.SC 
quizesse poderia rejeitar qualquer responsabilidade nessa versão do dis-
curso aqui proferido . 

. A.lém disso, poderia, Sr. Presidente, allegax· -o meu direito de 
não ser immutavel nas minhas opiniões; poderia allegm· o tempo, o 
decurs·o oo longos annos, passad-0s entre essa época e a actual e Tecla.-
mar para mim tambem esse beneficio da experiencia a· ·que to.dos os 
J,onlil<IlS, especialmente •os homens publiws, têm direito, poTque é pelo 
cmuact-0 dos factos, das cousas e dos homens, que nóS' aprendemos to-
dos os _dias,_ melhorap:io.s e tod~s os dias reformamos as n~s&a~ idéas . 

·Mas, nao careço, Sr. PTesidente, de allegar, nem a pnme1ra nem 
a ·segunda escusa, TI\3-Ill a infidelridade tachygraphica na Teproducção 
do discurso·, nem o rp.eu ·direito ·de não . pensar hoje, corno· pensava ha 
sete anrios atraz, porque não é para fi.cai· sabendo o que eu sabia, que 
procuro lêr e aprender diariamente alguma cousa . Se do estudo me 
não· Tesulta.sse melhprar nas minhas opiniões, Teformar as. minhas 
idéas. o estudo me ser ia inutil. 

1Não ha homem publico neste mundo, entre o-s grandes estadistas 
que têm honrado os maiores povos do mund;o, quanto mais entre os 
pe.quenirws do ;meu ~amanho, ·cuja vida não seja uma; série de muta-
ções successiva;s, feli~s quando ella.s Se dão do mal para o bem, en-
tretanto, que com oµtros frequentemente succede serem as variações 
do bem para o mal e estas são .as lamentaveis, as outras devemos pe-
dir constantemente a Deus que nos favoreça com a benção . 

Mas, Sr. Presidente, não é verdadeira a imputação que me fez 
o honrado Senador quando procurou convencer a esta Casa que eu, 
em 1906, ao discutir-se aqui a intervençã10 de Matto Grnsso, consi•de-
rava o interventor co:pio uma entidade contraria á Constituição . 

Essa imputação não é verdadeira. P.ara chegar a ella foi necessario 
que de um discurs10, cU'ja extensão occupa 19 columnas dos "Annaes 
do Congresso", se extrahissem 10 ou 12 lin:hia1s, .como se toda avez que 
f'e quer conhecer com le·alda·de o pensamento de um trabalho, a idéa 
dominante de um d·iscurso, não houvessemos •de consideral-a no con-
junto dos elementos que o compõem . 
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Sr . P1-esidente, eu posso mostrar aos nobres Senadores sobre este 
ponto, a verdade litteralmente documentada nos a<etos pa;lamentarea 
"desta Casa. 

Nasceu a questão aqui suisci ta da em 19ü6, quando á intervenção 
de Matto Grosso, ~e uma mensagem endereçada ao Congresso pelo Pre-
s1dent,e da Republica, então o Sr. Oonselheirn Rodrigues Alves . 

. 1".essa mens:age:n, o que nos disse o Chefe do E sta:d-o, depois de 
J1.rntoriar os acontecimentos .sobre os quaes se firmava o seu pedido, as-
sim se exprnssava o Chefe {la Nação: 

(Lê ) : H a, como vêde,s, uma série de responsabilidades a a{IUI'ar e 
.de delictos a punir . Nem é ·de crer que a calma se faça naquella zona 
depois das grandes desordens de que está sendo victima, sendo <le i·e-
ceiar que ·O fermento de odios e reiv.in:dictas provoque reacções violen-
t.as em prejuizo do Estado, peior ·ainda, em damno da Republica. Não 
rnputo assegurada a ordem publica e começo a receber queixas de per-
seguições e pedid'os de gnantias por parte dos que, ha pouco, serviam 
sob as ordens do Governo legal do Coronel Antonio P aes . 

O cidadão que communicou haver assumido o Governo do E stado, 
-rem intimas .ligações com os elementos revolucionarios triumphantee e 
a sua responsabilidade comprometti.da nos acontecimentos . 

Ao Governo Federal não é licito· .aceitair sem a apuração legal 
desta .situação, compromis·s'Os com a ordem de cousa& creadas poT aquel-
les elementos hontem enÍ. revolta, hoje ainda em grande agitação no 
T~st.a<lo. 

Em vossa ausencia - notem bem os honrados Sena•dores - para 
salvaT o Estado de Matto Grnsso da anar·chia em que se acha e o re-
gímen republicano, de um exemplo pernicioso e fatal, não hesitaria 
·em Jecretar o estado de sit io e nomear U'm interventoT, medidas con-
-atitucionaes -de ·caracter extraor-dinal'Ío que cabeTiam então nas mjnhas 
a,ttTibuições e necessaúais para restituir a paz áquella circumscripção 
da !Wpubl~ca, assegurar a liberdade na eleição do seu Governo." 

Como terão notado os nobres Senadores neste lance de mensagem 
presidencial se destacam duas idéas para as quaes chamo a ·attenção <la 
·Casa. 

Primeira, a de que a medida reclâmad·a _pelo Presi•dente da P..e-
publica se destinava. a .apurar ,a responsabihdade dos culpados qu~ 
·eniã-0 agitavam o Estado de Matto Grosso . Reclamava-se a medida, 
·como um meio .de chegar á apuração desta responsabilidade . 

•Segunda, o Presidente .da Republica reivindicava parn o ~oder 
·Executivo ·O direito <le, na ausencia <lo Congresso, nomear um inter-
ventor e delegar-lhe a .autoridade que e11e nesse caracter a exercesse 
1106 Estados. 

Foi, Sr. Presidente, sob esses dou~ aspectos que eu constitui a so-
1icitação do 8T. Presideilte da fü')publica, e a ella me oppuz, -susten-
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tando : primeiro, que a intervenção não se póde conc0der como um 
meio para .a verifrcação de responsabilidades, materia de car acter 
evidentemente judicial: segtrndü, que a<J Chefe do P oder E xecutivo 
não cabe na ausencia do Congresso o direito de nomear interventores, 
desde que nem a Constituição lhe ·dá esse direito, nem lh'o dá nenhu-
ma das leis do paiz . 

Foi isso que eu neguei nessa occasião, ·Condemnando a entidade 
política do interventor, não c<Jmü inconsütucional, mas como extranha 
á competencia do Poder Executivo, desde que essa competencia não 
lhe ern dada nem p;ela Constituição, nem pela.s leis. 

Dest'arte, reconhecendo que 'ª C<Jnstituiçã·o se não occupava com a 
entidade ·do interventor, reconhecia eu ao legislador nacional o direito 
rle. no uso da faculdade a elle conferida pelo art . 6°, n. 2, crear por 
lei a intervenção e confial'-a a um interventor. 

O Sr. Ribeiro Gonçalves : - Muito bem . 
O Sr. Ruy B,wrbo.s'ia : Mas para que fique claro o meu pensamento 

hão de peTmittir os nobres Senadores que lhes leia as minhas palavras 
aborrecendo-os com a reproducção de alguns dos trechos desse meu ve-
lh<J discurso, indispensavel para que :Se me faça justiça contra .a injustai 
arguição ·de hontem . 

1 

"Eu fallo como quem tem defendido as victimas da injustic;m na 
política e nos tribu_n~es. Se o caso ~ duvidoso, se o caso é judiciario, 
o honrado Sr. Presidente da Republica desloca a questão, desnatura-a, 
avocando-a ao d<Jminf'o político da soberania da União." 

E stas palavras respondiam ás da mensagem presidencial, onde se 
dizia que a medida reclamada pelo Presidente da Repu-
blica tinha por fim apmar as responsabili·dades dos conflictos de 
M·atto-Grosso. 

Co·ntinuava, porém,, 011, Sr. Presidente: "A soberania da União e 
'ª justiça a cujG plenario nós temos de chegar para a solução desta 
duvida. 

Não discuto agora, Sr. Presidente, a questão constitucional. Am. 
plamente debatida foi ella nesta casa e na outra . 

D.essa:s d.iiscussões se toTnou na evidencia mais completa a !!itua-
ç-ão judiciaria do ca:so que 1agora debatemos. 

P elas leis em vigor o facto ·de Matto-GTosso e-stá sujeito á Justiça. 
Federal. 

ü honrado Presidente da Republica pal'a apurar as respons·abüi.-
dades tem ·os J uizes federaes,, pam apoiar as decisõés dos J uizes fe, ... 
deTaes, tem _as armas feclernes . 

Com que düeito S. Ex. pretende .substituir a sá e aos seus dele -
gados nessa .situação que o nosso regimen coillStitucional reoorva aos 
orgíios da justiça? 
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Conceder o estado de sitio em homenagem a uma doutrina erro-
nea, como a abraçada pelo honrado ·Sr. Presidente da Republica, nós 
não teriam os o direito de o fazer." 

E agora, Sr. Presidente, chego a o trecho onde 0 nobre Senador 
pelo E spfrito .Santo foi achar hontem o ,seu documento: 

"Não conheço no nosw regimen constitucional entidade de in-
terventor de que .S . Ex. com tanta facilida,de falla na sua mensagem. 
Não conheço a lei que -0 creou e não concebo que o Poder E xecut.ivci 
possa nomea:r funccionaTio s cuja existenoia nem a Constituicão nem 
as leis. do paiz conhecem." , ' 

O que eu não co•ncebia, portanto, Sr. Presidente, era que o Pre-
sidente da Republica pudesse nomear interventor, pois que nem a 
Constitu~ção,. nem rus leis, davam esse drireito. 

10 fü. Ribeiro Gonçalves : - Apoiado. 
Ü Sr. Ruy Barbosa: - Mas1 tarde entrarei na demonstração 

faci l, ·clara, -0bvia, ev~dente. incoiüestavel desse direito . K o momento 
o que eu quero accentuar é que nas minhas palavras, nas proprias pa-
lavras ·invocadas aqui e aqui lida.s pelo nobre representante do Espi-
:r,ito .Santo, ·Se declarava formalmente o ·direito para o legislador na-
cional de crnar interventor. 

Quando essas palavras eram por mim pronunciadas, fui intenom-
pido pelo nobre Senador por Matto-Grosso, cujo nome peço licença 
para ·declinar, e> ·Sr. Metello, que me honrou com o seguinte aparte: 

"E ·sem a ttribuições definidas na,s leis." 
O que o meu projecto veio fazer agora foi justamente supprir na 

lei esta lacuna existente: cTear o interventor e definir-lhe ªº' attii-
buições. 

O Sr. Rirbeiro Gonçalves - Apoiado. 
O Sr. Ruy Barbosa: - E1stá, portanto, meu projecto estrícta-

mente dentro das id:éas que aqui expendi em 1906. Mas, continuava eu, 
Sr. Presidente : 

"A nomeação de um interventoT, a decretação do estado de sitio, 
o regimen solicitado pelo nobre Presidente da Republ~a rnria um 
edypse constitucional <no Estado de Matto-Gro·sso, .seria a abolição de 
todas ais garantias constitucionaes naquelle Estado,. seria ·a mbstitui-
çãQ da desOT·dem,, talvez já extincta por uma de·so1~d em maior, mais 
pe1·ígosa, mais oppressiva. 

Eram esta io1, 1Sr. Presidente, observações todas Telatci.vas á .situação 
de Matto-Gro.sso, a posição em que se achava este E.stado e a falta 
<le confiança em que me sentia para dar ao Governo a medida por· 
clle reclamad~. 

Ao occupar-me então deste assumpto, o que procurei tornaT en-
sivel, foi que não pocli.amo.s reconhecer ao Poder Executivo, na al.!-
sencia <lo Congresso, o direito de nomear interventor e que a nomea-
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·ção ·dos á.nterventores eTa uma faculdade COJl:stitucional .da competen-
.cia do Poder Legislativo e que só por esse poder devia elle ser exer-
cido. 

Continuando no meu di:scunso, eu .dizia : 
"A este . respeito ,a demonstração do· honrado Senador p_or Matto-

Grosso foi eloquente e refragavel . 
Mostrou S. Ex. : o Presidente da Republica burlou o accôrdo 

.aconselhando a guerra quando a paz estava foita. 
Os chefes de Ma.tto-iGno·sso •Se propumham a todas as soluções, 

comtanto que o accôrdo se ±1izesse1 que, emfim, a paixão do Pre-
sidente da Republica se oppôz á solução conciliatoria. 

Em taes qorÍdições~ Sr. Presidente, o Governo neste momento não 
póde representar a garantia, a paz e a tranquillidade de Matt·o-Grosso. 
A solução, pois, que nos Testa é a da justiça, porque á nomeação do 
interventor se oppõe o Tegimen constiitucional. 

Porque o interventor não póde sei· nomeado .senão pelo Poder Le-
gislativo e nunca pelo ·Poder Executivo" . 

"E esta solução, .Si·. Presidente, a do interve.ntol', não é uma w-
bção de pacificação, pvTque em vez de conter em seu bojo o teimo 
dos conflicto-:; quü .agitam aquelle Estado, levar: ;i, a ~emer~te de novae 
revoluções, de nova:s fütrus, perpetuando esse odio) diluindo •aos poucos 
as forças do Edado e pTovocando novas queEtõcs como a que ora 
se debate." 

Mas, perdôem-me os no:bres Senadores não cla1' .ainda por finda 
esta parte aborrecida e fatigante elo meu discurso . 

Dizia .eu: 
E' doloroso, é l q,mentavel, é cruel que a rnvolução não pude&e 

terminar senão pelo J'\.SSassinio do Chefe do Estado. 
Outros chefes d1~ Estado têm morrido fóra .das revoluções ao 

punhal dos assassinos; este falleceu, talvoo, victima de um cl'ime, tal-
vez victima de um ·acci·dente de guerra. A justiça o dirá . Mas, a 
justiça existe e a justiça agiirá neste sentido, a menos que o honrado 
'Sr. Presidente da ~publica venha declarar ao Congresso que não 
confia ma~s na,s deci·sões ,dos Tl'ibunaes Federaes . 

. Se esses 'Dribunaes têm competencia para apurar responsabilid:a-
·des nos crimes em que as nossas leáis lhes dão jurisdicção, não sei por-
que havemos de substituir a -solu ção constitucional por uma ooluçã<> 
arbitra.Tia e injusta do Presidente da Republica." 

Depoi.s passava. 13u, Sr. Presidente, a considerar a situação de 
M1atto-Grosso quanto áis no.rmas constitucionaes pelas quaes se operou 
a .successão no Governo daquelle Estado. 

Dizia eu: 
"No Esta:do de Matto;G~·o.sso 0 Governo se acha provido no substi -

t uto constitucional do Presidente fallec·ido. 
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Com que direito iria o O'ongresso autorizar 0 Sr. Presidente da. 
Republica a -oper.ar ·a deposição - que outra cousa não era - do Go-
vernador Constitucional para o substituir pe1o seu interventor?!" 

Na hypothese era exactame·nte o que se pretendia - substituir 
o Governo constituído do E stwdo por um Governo encarnado na pes-
soa de um interventor nomeado pelo Chefe do Executivo Nacional. 

A essa deposição virtual do Governador do E stado, é que me 
opponho eu nestas palavras. Não se dá, porém, o mesmo caso com o 
meu projecto de intervenção, no qual, sendo as at tribuições de ihter-
ven1or cuidadosamente definidas, Tcsalvo a competenci.a das autori-
da.dea estadoaes não lhe consent.indo a ingerencia, senao quanto á 
necessida de imposta evidentemente pela ci:rcumstancia de consultaT o 
corpo eleitoral, paTa dar ao E stado o Poder Legislativo, que actual-
meute não tem. 

Nestas consjderações, proseguia eu, BT. Presidente, dizendo ainda: 
"Eu sentiria eteruo remorso se ·se esta,belecesse o precedente de 

malbaratar medida tão rigorosa;, concedendo-a sob o pretexto de fun-
damentos como este." 

E m todas estas considfü"ações, portanto, STS. SenadorcR, uão 
fazia eu mais do que examinaT a situação daquelle tempo, e ohse.r-
v·ar que, medid as tão graves como a do esta.do de sitio, não se po· 
àiam <lar de bom ba1·ato; só se deviam empregar nos casos extremos, 
quan<lo, pa1·a substituiil-as, i1ão houvesse outro _remedio adm:IB8ivel. 

Notem bem os nobres .Senadores que eu conclemnava que essa 
medi<l·a ~e malha.r atasse; não negava ao Congresso a competenci~ 
para a conceder . 

.Ai11da adian te, 110 mesmo sentido, dizia eu: 
"Hoje sfo o.s e.sprritos liberaes que vão ·ao. encontl'o do. Go-

verno, offo1'(1cenelo-lhe o esta do de f'li tio em casos onde a. rna legiti-
mida<le é das mais problematicas . A este respeito os nossos costume.a 
não melhoram . Vã:o- rn deteriorando . 

Em vez .de pesarmos cada vez com mais cuidado o exerc1c10 
desta attrjbuição pe1ügo.sa, parece que &e vai estendendo entre nós 
.a facilidade de comideral-a .como meio ordinario ele governo." 

Tenniu ando, emfim, o meu. discuTso, di'úa eu: 
" ·Que es.sas responsabilidades sejam apuradas judicialmente e 

que passe de.ntre nós o habito injustificavel e inconstitucional de ser 
objecto de legitimação do estad·o de si.t~o a apuração de =respon-
sabilidade." 

Eis senhores 0 meu discurso ele 13 ele Julho ele 1906, percorrido 
' ' . em ledos os. pontos nos quaes discuti eu a questão de competencia e 

da c011stitucion alielade a respeito da entidade política do interventoT. 
Acaba 0 Senado portanto, •de ver que, lollíge de haver nesse 

<liscmso a: these com' qtie o nobre Senador pelo E spírito Santo me 
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procma confundi•r, as propóas palavras em que S. Ex . estribou 
essa argumentação, demonstram que reconheci no legislador nacio-
nal o .d.freito de, por uma l.ei conce.der a nomeaçã.o de um inte rven-
tor e fixa:r-lhe as a.ttribuições. 

E' o que está claramente no trecho citado pelo honrado rnpre-
sentante do Espirit.o Santo, onde .se ·cl;iz : "Não conheço no nosso re-
g:irrnen constitucional a entid,ade ·do interventor, de que S . Ex . com 
tanta facilidade falla na suru mensagem, "não conheço a lei que o 
creou" e não concebo que o Poder Executivo possa nomear funccio-
n arios, cuj a exis.tend,ia nem a Constituição nem as leis do paiz Te-
conhecem". 

•T·aes era:m as opiniõe.s hberaes por mim defond~das em . 1906; 
essas o·piniões não me inhibiam de reconhecer a exiswncia ·de cir-
cumstancias extremas, nas• quaes o Governo da Nação poderia vir 
a ·ser O'briga:do a se ingerir nos Estaidos, em obedienc'.i a ao art. 6° 
de nossa lei constitucional; não ~poiando-se nos commaudantes mi-
lita1-es, ma-il creando o interventor civil. 

E por que, senhores, se essas eram as minhas idéas em 19'06, 
havia eu, hoje, de abjural-.as, de repudial-as para armai1 com a in-
tervenção no Amaz9nas o Governo do Marechal Hermes? Que in-
teresse ·de qu,alquer ordem a :uão ser um assomo de loucura, me po-
deria t€r inspirado o . alvitre de repudiar minhas opiniões liberae3 
de -outro.si t€mpos P8rra conceder ao Governo, do qual tenho sido -0 
mais ardente,,_ talvez. .dos a•dversarios, me·dida tão melindTosa como 
a de que se trata? !- minha si11ceridade, pelo meno.s neste nego.cio, 
tinha o ·direito de 313r respeitadia sem que se fosse escavaT no pas-
sa·do para com o surrado aTgumento "ad _hominem" , que nada 
prova 13m relação á verdade e nada vale em relação á justiça, que-
rerem agora vir me accusar de aposta.ta das1 idéas libeTaes e dos es-
crupulo.s const•it'llcio1raes por mim em outra época professados." 

N a.s sessões de 25 e 26 de Sewmbro o ST. Ruy Barbosa pro-
seguio na demonstração da existencia da figu ra do intervento r pela 
theoria ·d-os podeTes implicitos, citando varios exemplos norte-ame-
ricanos . Estes .discursos foram ,pubhcados integralmente no J or-. 
rsal do Co'mmercio (25, 26 e 27 de Setembro· .de 1913) . 

IV 

Em Março de 1914 o Presidente ' H ermes da Fon'Seca, inter-
vindo, na fórma do n. 2, no Estado do Coará, nomeou um dielega·do 
do GoveTno Federal no acto de intervenção, com as 'instrucções ex--
pedidas pelo Ministro do Interior. 
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Ein 28 de Maio o Presidente dai Republica communicou o 
facto ao C'O'ngresso . 

Na Camara, -0 Si·. Felisbello Freire 1xilatanc10 -o caso diz que 
" ,,. ' • J a mensagem esta acompanhada do ·decrnto de mtervenção. em s.u:a 
i ntegra,. e d as instrucções dadas pelo Ministro do InteriÓr . em nome 
d.o Presidente da Republica, para desempenhar-se da ·delegação de 
interv.en~or fed.e11al de que foi investido pelo Chefe da Nação". 

E ainda: 
"Precedendo elles o deâeto de interveil11ão de 11 de MaTço d-0 

corrente anno, úveram por fim justifical-o para garantir a fórma 
republicana do Estado e justificar a nomeação feita pelo Presidente 
<la Republica de um interverl;tor parn represental-o e agir como a·u-
toridade federal, pondo em execução a intervenção . 

A Constituição da Rlepublioa plX:l·sc:reve .a 1intervenção federal 
nos Estados, . como ·a maior garant:ia da Feder.ação e a maior se-
gurança da União Federal, para que não seja ella annullada, e 
transformada iem uma oonfederação de Estados. Quem diecreta a 
intervenção federal é ·O Goverii.o, devend-0 esta pa1avra ·ser tomada 
como synonym:o. como Pre-sidente da Republica1 .. PoTque, urnda como 
foi no texto constitucional, não se refere a todo .o apparnlho go-
ve rnamental e sim exclusivamente ao seu chefe, aio representante 
do Poder Executivo. 

O Governo decreta a inteTvenção, ou como um acto espontaneo, 
ou para icouesp'Onder ás .~licita<}Ões dos Governos ou das. Assem-
bléas locaes . E' evidente, pois, que a Constituição, prescrevendo a 
faculdade da intervenção federal pelo Governo. prescreve uma fun-
cção, tO'rna<la expTessa ·a ·autoridade ·que a ·decreta. 

Não precizava, p·oi-s,. que a Constituição viesse dizer quem de-
''er:ia ser o executor ·da intervenção. porque ei&tava como está no 
criterio do GoveTno escolhel-o . E assim como todo e qualquer po-
der político tem a mais completa liberdrude de ·acção para escolher 
os meios, afim de pôr em exe.cução -as funcções de que está investido, 
a Constitu'ição não podia e nem devia espeáficar o interventor, fi-
cando a sua espolha ao criterio do Presidente da Republica. Tra;-
ta-se de funcções politicas, em que a confiança é a base de toda a 
a:cção. 

·Podemos, pois) dizer em resumo que a Constitui<}ão da Rep~
bl'ica creou -0 principio da intervenção federal nos Estados, especi-
ficou a autorid.ade que tem <le decretal-.a, deixando _·ao seu •criterio 
a escolha do interventor que tem de a pôr em execução. 

Não podia esitar no pensamento do legislado1' constituinte crear 
nma fnncçéüx sem· o siev, com.petente \o'rgão, porque . isto seria um 
absurdo scientifico por ir contra as leis da biologia . Ella creou a 
funcção e juntam~nte -0 seu orgão. Creou a intervenção, creou a 
.autoridade que .a decreta e cr~ou o infe~bor que será por esta es-
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colhido, com as rnspectivas instrucções para agir no Estado em. que-
a intervenção se fez sentir, afim de reatar as suas relações con-
stitucionaes. 

O itnterventor· é, pois, u,ma entiilaide .consf.itudio11jal. Muitôs têm 
sido O.'l casos de intervevção federal que o.s annaes repubhcanos re-
gistram, desde os primeiros dias da Republica ·até agora. Se muitos 
delles foram determinaJdo:s e:xic'luJsivam{ente pela siltuaçãq i;ev-0lucior 
naria, solicitaram do Presâ.·dente da Republi'.ca, a intervenção;, se a 
ma'ioria dos casos está nas outras hypothe.ses de intervenção crea..-
das pela Constituição, não ha duvida <le que alguns cas·os têm exis-
tid-OI ·de intervenç:ão dete.rmina·da ,parn rnstaurar a fórma Tepubli-
cana do governo federativo, completamente annulla·da nos Estado.&" .. 

"Hajia vista o ultimo caiso ·de int-ervençào no Estado do Rio de 
J aneÍTo motivada pela quebra da fórma rnpublicana do Governo, 
em vista <la dualidade de Â&sembléa e Governo. Mas esse caso não 
nos traz o valor que precizamos, porque elle ·foi resolvido pelo voto. 
do Senado, por falta de tempo para a Camara pronunciar-se. Foi 
um caso, pois, da· .aJJ.çada do Legi·slatiV'o Federal. 

Mas, por mais de uma vez tem o Governo intervindo, baseado 
no n. 2 do art. 6° da Constituição, rem que, entretanto,. t.enh;a f'ir-
11UJ;do a dout:hnfb, como ag.ora no ca1~0: do. Geat<á, em qiw se s(J,,lvenlou 
no ,acto offici{i,l a e~is,teno~a do interv.entor, que vai agir como dele-
gac1o do Presidente da Republica, dentro ·de instrucções que lhe fo_ 
raro dadas P.elo Sr. Ministro do Interior, em nome do Chefo da 
N°ação. 

O .acto do Governo teve a v·antagem de esclaTecer duvidas qrn:: 
exist·iam até agora, JlãO só em relação á exist:encVia, · constituc1.onal do 
itnterventor, ,que tem ·de agir, ·como de sua nature~a, e da extemão 
que póde ter a intervenção. 

Eis ahi ·assumpto.s que até .a.gora estavam presos na mai.or du-· 
vida. 

A intervenção se fazia, mas .serr. •Cll e:t:iAStenci.a do dewgaJ.do inter-
ventor, que é o proprio Presidente da Republica, ficando a funcção 
sem um executor especial. 

E' claTo que taes precedentes jámais poder'iam firmar doutrina .. 
Podemos, pois, :resumir nas seguintes palavras as n-ossas con-

clusões : o parecer ·do Senado, ·do eminente Senador Antonio Ar.e 
redo,, explanou a intervenção quando autorizad·a pelo Poder Le-
gislativo no caso do Rio de Janeiro . O decreto do Mare.chal Her-
mes da Fonseca exp1anou a ·d:outrina da inte:rv1enção fodJeral auto-
rizada pelo Exeoutiv·o Federal. São dous documentos que se com.· 
pletam e qu~ alcança·:ram dar a vordadleira interpretação ao n. 2 do 
art. 6° <la CoMtitui_çã,o. 

Na nossa. historia constitucional estes dous documentos vão t.e:t 
a mesma importanci~ que teve a sentença de T-auney, na historia 
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constitucional americana, interpTetaD!do tambem a intervenção fo~ 
deral nos Estados, e de que mais 1adiante fallaremos. 

Se IJ.áO fosse a escasse·z do tempo que foi dado pela Oommissão 
de interpôr o parecer sobre esta questão em menos de 24 ho11as, iria 
buscar nos casos1 e precedentes americanos provas de grande illus-
tração .sobre a verdade das doutrina& que es~amos sustentando. Não· 
podemos, porém, deixar de fallar no ca'So da Louisianna em 1872, 
em que inteneio o Presidente ·da Tuipublica para dirimir um -0on.-
flicto de dualidade de governo, p.a.r m!ho rM um m(erven'tor, que 
foi justamente o -0ommandante da tropa que interveio no Estado para 
trazel-o ás -0ond!ições normaes d-a ordem publica. O historico deste 
caso é illustrat'iv·o para justificar o acerto da intervenção no Ceará, 
reoorvando-1se 'º relator ·deste parecer para fazer esse historico no 
plen:ario ·dia .Gamara, quando entrar em discussão esse parecer." 

Não é de estranhar as idéas. do relator sobre a entidade do in-
terventor, porque foi .S . Ex. que em 1892, relatando largamente, 
em uma .commissão especial de 21 membros, um projecto de reor-
ganização dos E.stado·s, :após a .conflagração constitucional de fins de 
1891, prop'UJ:~ha "a nomeaçfo de govemadorns provisorios nos El!-
tados que se collocar am fóra do respectivo systema constitucional, 
por effeito dos movimien\tos opeTa:d!o.s nos mesm.as E;stados contra 
o golpe de Estado de 3 de Novembro, ou o reconhecimento dos Go-
verrws nelles acclam&dos." 

Alguns membros da Oommissão de Constituição dirnentiram do 
relator em ponto.s de doutrina pela .competencia .originaria da Le-
gii:latura par.a decretar a intervenç:ão, no ca~o do n. 2 do art. 6°. 
A entidade do delegado, como diz o decreto do executivo, do in-
terven:to1·, como diz o parecer do Sr .. Felisbello Freire, não foi con-
testada; apenas o Sr. Pedro Moacyr, que em 1910 propunha, em 
um substitutivo ao projecto de· intervenç;ão no E stado do Rio, a 
nomeação de um ,interventor, escreveu no seu voto divergente :. 

"DeEde 1891 até Março do anno corrente, jámais os governos 
e os proceres da Tuipublica permittiram que a intervenção nos Es-
tados se re-aliza.sse, ao molde argentino, pela nomeação do interven-
tol' e muito ,menos que esse delegado especial do Governo Federal 
pudesse, não suspende?', mas· até supprim'ir no.s E stados, iutervindo 
as autoridades locaes, mandando proceder ahi a novas eleições do 
Executivo e ·da Legislatura." 

... ... . ........ .. .... . .. .. . . ..... . . ..... .. .. ... 

"N·a vangua1,da desse movimento em favor da intangível au-
toMmia dos Esta·dos, ne~.a cr'llzada auti-'intervencioruista figura-
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ram sempre os republicanos historico,s do Rio Grande ~o Sul, cujo 
notavel director Julio de Cast·ilhos faUou) escreveu e ag10, como go-
verno, ·Contra qualquel' intervenção do seu Estado, apezar de o ha-
ver organizado fóra dos p1•incipios comtitucionaes .da União, isto é, 
da fórma republicana ~emocr1ahica e 11eprese11Jtatitvia que a Republica 
adoptou desde ·O preambulo da sua lei fundamental. 

Regulamentação do aTt. 6°, jámais ! I nterventor, nunca! A fi-
gura do interventor é eX'otica, não existe na Constituição, nem della 
decorre, clamavam os puritanos do regimen. E isto mesmo foi con-
fessa·do pelo presidente Tio-grandense, Dr. Eorge's de Medeiros, no 
telegramma em que, felicitando o Ministro do I nterior, pela inter-
venção do Ceará, adveTtio que o in terventor e1,a uma solução ,filn.-
gular, nova, não au torizac1a, a,ccrescentaremos, por pnecedente al-
gum. Não obstante concluio o <lespa~ho rasgando sedas da mais fer-
vente solidaTiedade com o acto do Governo que acabava de revolu-
cionar um Estado do Norte e de nelle intervir sob pretext o de salYar 
a fórma republi.oana de Governo." 

No debate do parecer tomaram paTte os Srs. E rasmo de Ma-
cedo, Frederico Borges, Moreira da Rocha (;Dep. pelo Ceará) quó 
leu, apoiando, trec4os do discurso d-0 Senador João Luiz Alves im-
pugnando, em 1913, o projecto intervencionista do Sr. Ruy Bar-
bosa, quanto á entiq.ade ido 'in~e?·v,enta1·. O Sr. Luciano Pereira disse : 
"Respeitando a opinião do Sr. J .oão Luiz Alves e achando que na 
maioria dos casos. de intervenção póde-se pcTfeitamente prescindir 
da nomeação de urq. irbte1·ven.tor especial, penrn .comtudo, que podem 
apparecei· casos gr!fves em que a figura d-0 interventor seja indis-
pensavel. E assim penso pm'que, •$ do texto con~titutiional~ nã,o 
resalta clara ess,a figura, tambem delle na:da con. ta ·que a repilla, 
parecendo natura!! que, havendo uma funcção de inteTVi'r, haj a 
tambem o seu org~o, podend·o este ser escolhido pelo poder inter-
ventor conforme a gravidade do caso. Este caso. do Ceará é typico 
em que a figura dq interventor é indi&pensavel . .. " 

Houve duran'te e após ,a V·Otação das conclusões elo parecer va-
rias declarações de rernlva de doutrina. 

No Senado o .Sr. Mendes de .AJimeida, Presidente da Commis-
são de Constituição, i11cumbio ·ao Sr. Alencar GuimaTãe.s de relatar o 
.assumpto . No longo parecer do Senador paranaense não ha a menor 
referencia ao dJ.e],e.gado do GwV.erno F.ederol no a.cto de intervenção, 
a; despeito· de 'Sua ·novidade .. . 

O archivamento foi unanimemente concedido pelo Senado que 
um anno antes rej~itaT·a o projecto do Sr. Ruy Barbosa, tambem 
unan imemente, por que, entre outras razões·, "tinha a sua base, o 
seu fundamento na creação de da figura política do interventor" .. . 
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