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S ENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 8 DE O·UTUBRO (1914) 

"O Presidente e a Assembléa Legislativa do Estad(} do Rio de 
J -aneiro solicitaram do Governo Federal medidas garantiàoras da no~
malidade da vida constitucional do Estado, ameaçada de grave per· 

turbação por · acto.s da minoria da Assembléa 
M ·ensagens Legislativa que se arroga poderes só cabíveis a 

esta, poderes que pretende exercer sob o amparo de 
a.ctos judiciarios, cuja efficacia não póde alcançar a legitimidade do 
mandato político e a legalidade do seu exercício, sujeitas pela Consti-
tuição ao julgamento soberano de outro poder. 

Não existindo uma dualidade de Assembléas, por não poder con· 
siderar-se Assembléa, no sentido legal da palavra, a reunl.ão da mino-
ria, que se ·destacou daquella e pretende funccionar como tal, ha, 
entretanto, de facto, no Estad-o do Rio, uma reunião de Deputados que 
disputa ·á Assembléa Legislativa o desempenho das funeções que a 
Constituição entregou a eeta. 

Esse facto acarreta COl\sequencias perturbadoras da vida consti· 
tucional do Estado e pede remedio prompto e efficaz para. evitar a 
duplicidaàe da ' legislação e de actos reguladore.s da legalidade dos 
pdderes. · 

Ao Congresso c9.be o exame da questão, e, para que ella seja sol-
viÕ!! antes que produza maiores m:Jles, sujeito ao seu conhecimento 
as 1-epresentações que me enviaram o Presidente e a Assembléa Legis-
lativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 8 ·de Outubro de 1914. -.Herme'S R. da F(JtYI)Se·ca." 

Srs. Membros da Oama:ra dos Deputados - O Presidente e a 
Assembléa .Legislativa do Estado do Rio -de Janeiro solicitaram do 
Governo Federal medi-das garantidoras da normalidade da vida con-
stitucional d-o Estado, ameaçada de grave 'Perturbação por ·acto-s da 
minoria da Assembléa Legislativa, que se arrogou poderes só cabi.veis 
a esta, poderes que pretende exercer sob o amparo de actos judicia:cios, 
cuja efficacia não póde ·alcançar a legitimidade do mandato político -· 
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e a legalidade do seu exercício, sujeitas pela Constituição ao julga-
mento soberano de outro poder. 

Não existindo uma dualidade de assembléa.s, por não poder con· 
siderar.se assembléa, no sentido legal da. palavra, a reunião da mino· 
ria que se destacou daquella e pretende funceionar como tal, ha, 
entretanto, de facto, no Estado do Rio, uma reunião de Deputados 
que disputa á Assembléa Legislativa o desempenho da.s funcções que 
a Constituição entregou a esta. 

Esse facto acarreta ·Consequencia·s perturbadoras da vida consti-
tucional ·do Estado e pede remedio prompto e efficaz, para. evitar a 
duplicidade da legislação e de actos reguladores da legitimidade dos 
poderes, . 

Ao Congresso cabe -o exame da questão, e, para que ella. seja 
solvida antes que produza maiores males, sujeito ao seu conhecimento 
as representações que me enviaram o Presidente e a Assembléa Legis. 
lativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 8 de Outubro de 1914.- He'T"TM$ R. da Fonseoa." 

Cópia - Gabinete do Presid~nte do Estado do Rio de Janeiro, 
Nictheroy, 2 de Outubro de 1914. 

Exmo. Sr. Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, M. D. Presi-
dente da Republica. 

A responsabilidade que me cabe na defesa ·da ordem publica no 
Estado do Rio de Janeiro, que o povo fluminense confiou á minha 
ge&tão administrativa no quatriennio a findar a 31 de Dezembro do 
corrente anno, bem como o dever que me assiste de manter a fórma 
republicana federativa nesta circumscripção da Republiea, levam-me 
a dar ·conhecimento a V. Ex., como Chefe Supremo da Nação, de 
factos de relativa gravidade que estão oecorrendo no Estado, devidos 
á intromiBsão do Supremo Tribunal Federal em assumpto inteira-
mente extranho á sua orbita de aeção constitucional. 

E' o caso que um grupo dissidente de Deputados á Assembl~a 
I.egislativa do Estado, em minoria, portanto sem numero para se 
installar como poder legislativo, pretende tel·o feito em casa parti-
cular e ·dahi tem praticado abusos e illegalidades perturbadoras da 
boa marcha dos negocios publicos. 

Esse movimento resultaria inocuo si não fôra o amparo que o 
Supremo Tribunal Federal vem dando ~a essa facção anarchisada da 
vida constitucional do Estado, aceeitando como verdadeiras infunda· 
da~ denuncias, sem maior exame ou indagação, comtanto que sirvam 
aos interesses partidarios desse grupo. 

Ora, o legitimo Poder Legislativo do Estado, incarnado na maio-
rià ·absoluta dos Deputados, está funccionando regularmente, tendo 
se installado em dia proprio, na séde de ·seus trabalhos, com numero 
legal; mantém relação com os demais poderes do Esta,do e correspon-
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o.eneia com os dos outros Estados e a União Federal; elabora lei-s e 
exerce, •em summa, em sua plenitude, todas as funcções que lhe são 
privativas. · 

A esse poder, pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
arts. 54 e 55, além do mais, compete : 

"Processar o !'residente do Estado nos crimes de responsabili-
dade, dar a necessaria licença para que seja ellc processado pela Jus-
t~ça Federal, nos crimes communs." 

A minoria facciosa da Assembléa por tres de seus membros, para 
afastar-me do Governo, pediu ao Supremo Tribunal uma ordem de 
}i;abeas-corpus, attribuindo-me a intenção de coagil-a, quando o seu 
verdadeiro intuito era que aquelle tribunal os confirmasse na funcção 
que então exerciam, de Presidente, primeiro e segundo Secretariotr 
da Assembléa. Por mais extravagante que pareça essa· ultima parte da 
petição, dirigida .a um Tribunal Judiciario, que nada tem que ver 
com a constituição de assembléas políticas, foi totalmente provido o 
pedido, com a aggravante da decisão ser tomada sem o simples pedido 
de informações á primeira autoridade do Estado, accusada de pre-
tender coagir Deputados! . 

E, pel!ll primeira vez, um ttribunal judioiario elegeu a }.Ilesa de 
uma •assembléa legislativa, que a tanto importa a. manutenção de posse 
nos respectivos cargos, imposta por sentença, emquanto durasse a 
·Eessão extraor.dinaria, convocada .pelo Poder Executivo para rever a: 
legislação de impostos. 

Tal decisão feriu de frente o §i 2° do art. 15 do Regimento Intern() 
da .Assembléa que dispõe: "Após a retirada do Presidente do Estado 
a assembléa procederá á eleição da Mesa que deverá .servir durante 
a sessão legislativa, ordinaria ou extraordinaria e, concluída a mesma, 
de nada mais se tratará". Interp1"Btatio ce'sstat in clariJs. 

Esse golpe vil;lrado nas attribuições privativas da maioria da 
Assembléa deu em resultado a abstenção da mesma, para não sanccio-
nar pela obediencia passiva o esbulho ·de seus direitos, ficando preju- . 
dicados, embora, vitae.s intereSses das classes productoras do Estado. 
Ao approximar~se a época constitucional da installação da sessão ordi-
naria, em a qual a sentença não investira os · mesmos Deputa.dos na 
funcção de membros. da Mesa, voltaram elles ao. Supremo Tribunal, 
allegando desrespeito á ordem de h'abeas-corpikS.., pelo impedimento 
opposto á entrada no edifício da Assembléa, quando ficou devida~ 
mente apurado que foram elles proprios que determinaram o fecha• 
mento da porta desse edifício! Ainda dessa vez o Supremo Tribunal, 
sem ouvir o Poder Executivo, autorizou a mudança do edifício e man-
dou responsabilizar-me pelo .supposto desacato á primeira ordem de 
habeas-corpus I Assistidos por essa• :Íórma ;pelo .ma·~ aho ltribunal 
judiciario do paiz, os membro.s da minoria da Assembléa julgam-~ 
com direito a praticar todos os abusos e illegalidades: 
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Recentemente, toma11do conheclmento de um incidente processual, 
no processo que, por aquelle motivo, me quer mover a · Justiça Federal, 
.sem prévio consentimento do Poder Legislativo do Estado, decidiu 
o Supremo Tribunal que o juiz da secção proseguisse no processo inde-
pendente de audiencia da Assembléa. 

Oonscio de meus direitas e obrigações, eleit() para governar o 
Estado, até o dia 31 de Dezembro proximo futuro, só devido a: licença 
da Assembléa poderei deixar o Governo. 

Do exposto, verificada a anomalia que .oo quer implanta·r no 
Estado pelo desdobramento de sua Assembléa Legislativa, cuja maio-
ria: funcciona regularmente, reconhecida pelos outros pooerea do 
E'Stado, rem embargo da legitimidade que o Supremo Tribunal quer 
attribuir á minoria e, porque escapa á. com~tencia do Executivo esta-
dual decidir em ultima instaneia essa que3tão, submetto ao alto cri-
teri() de V. Ex. e dos poderes políticos da Nação, para que volte a 
normalidade á vida política do Estado do Rio de Janeiro. . 

Aproveito a opportunidade para reiterar a V. Ex. a segurança 
do meu mais alto apreço e subida consideração. - (Assignado) 
Dr. Fr.ancisco Oha1,•es de· Oliv·eim Botelho., Preshlente do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Confere. - August'o O.esar Lobo, official d~ gabinete. Visto. 
Adolpho Mott'a, Director do Gabinete. 

C6pl-a. - ·Exmo. Sr. ·Mare-chal Hermes Rodrigues da Fonseca, tM. D. Presi-
dente da Republi~a - •A Mesa da Assemblléa [...e,g1sla:tiva do Estado do iRio d<e 
Janeiro, em obedienda ·â. dellbera~:ã.o tomada em sessã'O de •hoje, .pela maioria 
IB.bsoluta do 'Poder Legislativo deste 'l!lStado, vem representar !Peran-te 'V. Ex. oorutira 
as vidlações manifestas de suas attr~bui~:ões pri'vativas 'POr parte do Su-premo 
Trib<unal Federal que, ultrapassando os limites de sua competencla, te111 preten-
dido sobrepõr-se 'à acQll.o ~onl!tituci'Onal dos poderes ·polltlcos deste EstlldO. 

Essas violencias se ~ar~terizam por var-ias decisões iniquas e arbitrarias que 
teem servido de in~entlvo ãs tramas insi·diosas em que os adversarios A. situa~:ã'o 

pollt'ca local fundam, abertamente, as suas uesordenadas ambi~:ões. Visando, a 
pt·lncJ.pio, a autonomia do .Poder Legislativo do Estat:o, cujas .a.ttrtbuições pri-
:vatlvas pretendeu usurpar, impondo-lhe obediencla â iMesa que servira .na sessão 
anterior e que, por ha.ver decahLdo da ~onfianQa oda :A.flsembléa, era de esperar 
fosse aubstltuida, pelo voto erpresSQ da maioria de seull :pares, ao in&tallar-se a. 
sl.'ssll.o extraordinaria para que fôra oonvocad.a. !))elo Exmo. Sr. Presidente do 
Estado, não duvidou, em seguida, aquelle mesmo 'Í'·ribunal aceitar como provadas 
;phanta9ticas acousações de coacoll.o, sem ouvir, slquer, a parte a.oousada, enre-
dando ard-il.osamente, nas malhas de um monstruoso processo de responsabilidade, 
o Presidente do Estado, com o fim manifesto de afastai-o do poder e entregar 
o ~vemo a um. dos signatarlos da petlQão de habe.as-ooll'p'Uitj, o Sr. João Antonio 
Guims.rã'es, iPri.meiro dos suooessores eventuaes do IChef·e do •Poder Execu-tivo !lo 
Est.a.do. 

Ao referido Sr. João Antonio Guimarães caberia o papel innomina'Vel. de 
passar as redeas do poder ê.s mãos de um cidadão derrotado nas urnas, que não 
tendfJ alcancado mais do que um terco da votacilo obtida !Pelo seu com-petidor, 
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no pleito de 12 de Julho u!Unio, nãlo foi o diplomado pelas jluntas parciaes de 
apuração, reunidas nos quarenta e ofto munictplos do Estado, · sob a. presideneia. 
dos ;na.gistrados lloca.es de mais elevada ea.tegoria ; que não foi o reoonohecido 
pela maioria absoluta. do Poder ·Legis'Jat!vo do Estado e q,ue, entretanto, zom-
lbando da. Constitu~ão e das leis, enxovalhando a dignida.d~ e o decOro jpl)!itieo 
do ·Estado que já. serv.iu de pedestal aos surtos mais felizes de sua vida !PUblica.; 
repudiado, solemnemente, pela. qulll!i unanimidade das Oalma.ra·S 'MU!Il1ci<paes9 
e:xwressão immediata. da opinião do .pow fluminense, e que já. se congratularam 
com a AssemliH!a (Legislativa pelo reconhectmento do Dr. Fe!iclano P'lres de 
Abreu ISodre Junior; ousa. pretender a Investidura. da su.prema govemança, pol'-
que tem a amparatl-o as decisões apaixonadas do Supremo Tribunal Federal 
lamentavelmente convertido em arma de oppressll.o. 

. Os signatarios desta .representaçã'o deploram a extremidade em que se viram 
collocado.s de orecorrer aoo !POderes politicos da RepubUca para denUlllcia.r jpubl·i-
camente perante en.es a alta magistratura judicia.ria do paiz, cumo directa e 
absolutamente responsavel (llelas mais ·iniquas ;violações dos direitos peculiares 
a -um dos .ramos .(la soberania do povQ f·luminense, eX!pressamente consagrados na 
Constituição e nas leis do Estado .como decorrentes dos 1prindplos basiros da 
Constitulçã.o da Repu•bl!ca. 

·Procurando, pois, 'legitim·amente, ·sal",ja.,07]laroar a ·oroetn •constitUrCiona~ do 
Estado e evitar grave commoção ·que seria ;a consequencia immed1ata do go11J)6 
premeditado contra a sua autonomia, a Assembloêa Legislativa. do Estado consi-
derou indispensavel recorrer aos poderes politlcos da. NaçlW, &fim de fazerem 
cessar a anormalidaile q:ue, a viva fOTQl!., elementos anarchicos, em desespero de 
causa, querem i·mplantar nesta unidade da Federação. 

A Constltuiçll.o <la iRepubllca, no art. ~3, estabeleceu que: «·Ca.da Esta.do 
reger-se-ha pela Constl.tulçã!o e !pelas deis Q.llle ad'(1ptar, respeitados os .princLpios 
consUtuclonaes da União.» Na conformidade desse preceito, o ·Eetarlo do •Rio 
de Janeiro, compendiando as disposições ·refer·~ntes aos tres poderes federaes, d·e-
c1arou, no art. 2° de sua •Constituição, que: o« O Estado é autonomo nos Umltes 
da Constituição Federal ; e o seu ,governo é republicano, constitucional e repre-
sentativo.» Traçand·o as attribuições •do Poder Legislativo, outoi1gou-l'he a c-on-
stituição do •Estado, entre outras, as seguintes rfaCIUJ.dad'Cs: reunir-se na Capi•tal 
do Estado, inrlepenCLente de con:vocação, no dia 1 de .Agosto de .cada anno, aTt. 7• ; 
mudar a séde das sessões, ,precedendo representaçll.o da maioria dos !Deputados 
á rpspectiva Mesa, no intervallo -das sessões, art. 9• da Constitui~:ão, r<!petido 
no a.J'OI:. 3° da. Ref-orma !Constitucional; eleger a sua Mesa e organizar o seu 
Regimento, art. 12 ; autorizar o processo do ·Presidente do Esta.do, por delicros 
communs, art. 26, n . lofl; apurar a eleição de Presidente e iVice~esidentes do 
Esiado, a·rt. 26, n. 1·8. 

Convocada a Assemb!oêa LegisJ.ativa pelo Presidente do Estado, para Teunir-se 
em sessão e:x:traordll'\aria no dia 10 de Junho do corrente anno, a Mesa. q,ue devia 
~residir as sessões preparatorias e eujo ma.ndato <tlndaria no dia da irurtallação 
IC'Ios tra.balhos, impetro<u uma. orde~ de habea.lrC'Of'P'U.B ao Supremo Trdbunal iFe-
o!era.l, dizendo-se ameaçada de coacção ipelo Governo do Estado, e, ·SOb esse falso 
pretexto, <requereu mai·s que aquel!e Tr!'bu'!la! lhe prorogasse o mandato durante 
a sessão extra.ordinaria. 10 Supremo ·Tribunal, tomando ~onheci·mento dessa peti-
çoo, ·deferLu-a in totum, !prescindindo de ind'ormações da pa·rte accusada. e resol-
vendo, o oque nãlo opodia ter feito, manter os impetrantes na posse dos cargos da 
Mesa, contra disposição extPressa do Regimento 1nterno da Assembloêa, art. 15, 
§ 2•, e apezar do protesto ,publico da maioria na defesa de suas •prerogati!Vas. 
(Does. ns. 1 e 2). Diz teX1tua-1mente o acc6rdão;. <tO !Supremo . T.r~bunal Federal, 
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tmnando conhecimento da ,petição de fls. 12·, concede a impetrada ordem de 
habeaa.cOf'PUB trreventlvo !pllra que os padentes, nos termos flnaes de seu pedido, 
ip()ssam se locomover Hvremente e !Penetrar sem coaO!)ão no ediflcio da AJ;Jsembllêa 
Legislati:va e'In NJctJheroy e ahl exercerem livres de constranglmeruto, diurante o 
:período da sessão extraordlnaria convocada ·para o dia 10 do corrente e emquanto 
ella durar, as funcções de :Presidente e de primeiro e segundos Secretarias da 
'Mesa da mesma Assembi'éa. 

A enormidade desse attentado dispensa commentarlos. Contra essa sentença, 
evidentemente exonbitante das att-rlbuições do Supremo Tribunal Federal, op:põe-se 
a Co!Ul·tituiçã.o do Estado no ar>t. 12, acima c~taoo, que <M. ã ~mlbliéa o d~reito 

de eleger a sua Mesa e oo.rg·an!zar o seu iReglmento Interno·; QPIJÕe-se mais ·o 
Regimento Interno que, no art. 15, § 2• citado, assim dispÕe: «A'PÕe a retira.da 
do iPresidente do Estadv a Assemblêa procederA. ê. e1eiçã!o da !Mesa que deverã 
servir durante a se·ssão legls•latlva, ordinaria o-u · e~(lraordrnQII'-Ia, e concluida a 
mesma, de nada rmals se -tratarA.» ; <mPõem-se, finalmente, todos os 'Precedentes, 
d'l5de a organização do ·Estado, de 1892 atê aquella data, tendo-se realizado nada 
menos de treze sessões ex-traordlnarias e sendo, em .todas ellas, eleita a Mesa no 
dia da lnstallação, na fôrma do Regimento. (Documento n. 2 A). 

Releva a.ccrescentar que um dos Ministros do Supremo 'Tribunal, o Sr. Sebas-
tião Eu-ri-co (Lacerda, ex-Secreta-rio IGeral do Estado no começo do adual qua-
triennio, foi duas vezes <eleito •Presidente da Assembléa Legislativa, em sessões 
<>xtraordinarias, con;voca.das a curtu.s inter.vallos, no anno de 1910! A maioria 
do iPoder Legislativo do Estado do iRio de Janeiro, não J>Odendo submetter-se 
ê.queHa restr!.cção do seu dlreLto, deixou de concorrer 'Para a installaçã.o da 
eessão, resultando o a-diamento do assumpto relevante que motivê.ra a convo-
cação, tão sômente p(jjo desvio lamentavel do Supremo Tribunal i<'ederal em sua 
orbita de acção constitucionaL 

Til 

A prorogação do mandato da Mesa !Ila sessll.o extraordlnar!a, não vigorando, 
nos termos do pro,prio accôrdão, na sessão ordinar!a que se avisirrhav-a e na qual 
!Perderiam ifatalmente, pelo voto da grande maioria, as 'POSições de !Presidente e 
Secretarias -da •Assembléa, os mesmos pell!clonarios bateram de novo â porta 
do Supremo Tri•bunal, accusanoo o Governo de lhes ·haver Impedido o ingresso no: 
edifido da .AssembH!a, violencia el!'fectlrvaqnente .pratic111da, mas :pelos oproprlos 
impetrantes que, das janellas do Juizo !Federa~. cont:irguo ao edifício da :Assem-
bléa, escarneciam de seus collegas da maioria, estaci()nados na rua, em frente 
â :porta, ;fechada IPOr oroem delles ao portei.ro, residente no proprio !predlo, con-
.f orme ~onsta. do termo de decl-aracões desse fun ccionario e do continuo que com 
elle se achava no interior do edificio. (IDoc. !Il. 3.) 

-Para ' que a maioria ,pudesse .penetrar na S'êde de suas sessões, foi rmistér o 
auombamento da porta, •por ordem do :primeiro Vice-Presidente da Assembléa, 
m-ais -graduado membro -da .Mesa então presente, que fez lavrar o devido auto, 
assignado por !Pessoas da mais alta grail.uaçã.o social. (Doc. n . 4.) 

A<pezar de tudo, a farça otriumphou; () Supremo Tribunal Federal, ainda sem 
ouvir o Governo, tomou conhecimento da petição e :resolveu mandar processar o 
Presidente do Estado, !Pelo crime ;prati~ado pe1os l..m!petrantes! E, circumstancia 
eu-r,preh-endente nesse julgamento, e.ut()rlzou a ml\ldrunça da séde d•a IAssembléa para 
ruma casa 1partioular, com soberano desprezo pela attribuição que a Constituição, 
a.rt. 9•, confere lê. maioria dos Deputãdos e o Regimento -confirma no art. 21, 
§'§ 3° e 4•. ·o accôrdão dessa decisão ainda não ;foi pu·blicado, a<pezar de . ter sido 
delle ,fornecida uma certidão, que serviu para os -impetrantes instr.uirem a queixa 
qrue aDresentaram em IJuizo contra O· Presidente do Estado. 
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-Daquene documento con~"llliram os si-gnata.rios -a. certtdã1> que juntam. 
(Doc. n. 5.) 

[Estava conseg.uido o destderatum : a espada de Damocles de fl.lm processo 
por desrespeito a uma ordem de haboos-c0'1'pUB estava suspensa sobre a cabeça do 
Presidente do Estado ; .processo iniquu e absurdo, é verdade, mas que, chega-do 
A. pronuncia, afastaria do Governo o !Presidente do Estado, ~ara facilitar-se a 
UJSUl'.Paçã.o !Premeditada od !Poder, no fUturo quatriennio, !PQr um can-didato re!l)el-
lido nas urnas. 

-A previsã'o do -legislador coostituinte, porem, burlava-lhes o IDlano, subordi-
nando ao oonsentimento da Assembléa o processo do Presidente do Estad1>, 
quando ·pol'Ventura incorresse em crime commum: e a maiori·a, certa da absoluta 
correcção com que o 'Dr. !Francisco Chaves de Oliveira Botelho tem administrado 
o Estado, impulsi'OOlando effica.zmente o seu progresso, respeitando ·religiosa-
mente as liberdad·es publicas e todos os direi.t1>s •dQs cidadãos, negaria a necessaria 
.Ucença . 

.Cumprindo o !Preceito constitucional do art. 7•, a Assemb1éa installou-se 
regular e solemnemente, no ·dia .1 ·de '.AJgostu, ·em sua séde, com a presença de 
2'5 'Deputados e ouviu a leitura da mensagem que o .Presidente em !pessoa foi 
fazer, ·dando conta do andamento dos negocios do Estado. (Doc. n. 6.) 

Após a leitura d·a mensagem, !Procedeu a AssembH!a â. eleição da Mesa, com 
a qual entraram em re1·aQ,ões officiaes as allltorida·des •do Estado, dos Qutros 
~stados e da União. · 

O numero de ·Deputados, pelo comparecimento de mais um, no dia 2 de 
!Agosto e pelo recunhecimentl> de outro, eleito ·para !Preenchimento de uma vaga, 
eleva-se actualmente a 27. 

Daüa a queixa em J.ulzo rontra o primeiro magistradl> do Estado, o j'lliz 
mandou dar vista ao Dr. Procurador da RepubUca para addltal-a ou não, e esse 
digno funccronario, cumprindo a lei, opinou pela audiencia prévia da Assembléa. 
(Doc. n. 7.) 

·Em sessão de 17 de .Setembro U1tim1>, o Deputado .. A,1.varo Rocha, leader da 
maioria, a·presentou â. .Assembléa uma publica-fOrma da ·referida queixa, reque-
rendo que a Assembléa !Legislativa, nos termos da Constituiçã{) e das leis, tomasse 
coohecimentu da acCII.lsação para dar ou negar assentimento ao processo. 
(Doc. n. 8.) 

~m vista üa decisão da A.slrem'bléa, '!'emettendo os !pa.peis A.s Commissões da 
Guarda üa Constituição, da•S' Leis e Poderes e da Leg:islação e Justiça, na fôrma 
da 'lei do Estado·, o advogado do Presidente do Estado, que já tinha processado 
uma justLficaçãl> no Juizo Federal, .para pr1>var que a·q,uella autoridade nen•huma 
coacção exercera, justificaçã!o ju1goada por sentença (doc. n. 9), levantou, perante 
o Supremo T.ribunal, fll!tn conflicto de jurisdi-cção . .(Doc. n. 9 A.) 

\Esse conflicto, que vinha acautela'!" o direito do lquerellBJdo e sBJ1vaguardar, 
ao mesmu tempo, uma attrlbuição da AssembH!a f.oi recebido !Pelo \Presidente do 
Tri·bunal e distr~buido, sob o n. 30·6, ao :Ministro a quem competia. na occasião. 
Obedecen:do, estricta,mente, lãs oprescripções do Regimento daquel!e Supreml> Txi-
bunal, offidou o Ministro relator ao Juiz :r;>rocessante, par.a 1que sobre-<ootivesse 
.no IPTOcesso, a·té ser decidido aqu.elle Teourso . 

• Os queixosos aggravaram do jurídico despacho dQ relator e 1>btiveram provi-
men-to, custando isso, embora, a. ;revogação de um diSposi-tivo expresso :du Regi-
menti> daquelle Tribunal; mas a n1>ta sensacional da decisão foi o desembaraço 
Cl>m que resolveram rmanda.r •proseg:uir no processo, sem audiencia dl> Poder !Legis• 
latiV'O do Elltado, cBJicando, assim, aos !PéS a oa.ttrlbutção definida no a!'lt. 26, n. 16, 
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da •Constituiçã.o do Estado, e repudiando a sua JPr<>prla jurisprudencla. 
(Doc. n. 9 B.) 

Falhando a. ~eotati·va .geral, eloquentemente resumida pel1> grande orgão 
de publicidade da metrGpole •brasileira que, fiel âs suas tradieões, continúa a 
reflectir a opinião esclarecida dos elementos conservadores da nossa sociedade 
e cuja .brfl.hante exhor.tação a. di:gnidade e ao clrvismo dos cidadãos Ministros do 
Supren.o Tribunal se enconira entre os documentos que :i!llstr.uem a p:resente 
(doe, ill, 10'), a al·ta. maglstrartfura judiciaria do .palz revela, sem rebuços, na 

precipitação desusada com que julgou o cerebrino aggravo, o proposito delibe-
rado de suffocar as .Jiberdades politica1! deste Estado, acoroçoando abertamente os 
plall'OIS subversivos de uma facção agonisante. 

-cr,m aquena sentenca vexa,toria, illegal e lniqua não ;podem conformar-se os 
poderes políticos do Estado do !Rio de Janeiro, annullados acintosamente pelo· 
Pooer Judiciario F-ederal, •desviado ·de .,;eus dev·eres e semindo a interesses par-
tldarios, com o ca.Jor da mais apaixonada parcialidade. 

Nesta emergencia, sentindo-se a Assembléa Legislativa do Estano cerceada 
em suas attri'buições, recorre aos poderes ,politicOs da 'Republ!ca, 'para que, to-
mando conhecimento dos factos anorma.J!ssimos que ameaçam ·perturbar a vida 
pol!tica do Estado, a pa~ e a tranlquillidade publicas, appllquem ao caso o remedlo 
constl•tlclonal que, em S'\la sabedoor!a, ;parecer acertado . 

.A :MeSR da Assembléa !Legislativa serve-se desta opport unida.de ,para renovar 
a v;. Ex. a segurança do seu mais a1to apreço e subida consideração. 

Paço da Assembléa iülg!slaUva no J!:stano do Rio de Janeiro, em Nictheroy, 
6 de t>utubro de 1914. - (No impedimento, !POr motivo de mole9tia, do Presidente, 
assilgna o 1• Vice-Presidente). - TheodQro F~g'U/eilra àe Alme1ida, ·1• Secretario. 
- .OBCar Le-ite Pi>nt>o, 2° Secretario. - A·lvaro A"uguBto àe Moraes Doin~, 1• Vice-
iPresioden te. 

Acompanham esta representação 13 documentos, um exemplar da 
Constituição e da Reforma Constitucional do Estado e um exemplar 
do Regimento Interno da Assembléa. Aquelles documentos vão rubri-
cados por mim, .como 1° Se.cretario da Assembléa, com o nome parla-
mentar por mim adopta:do. - F.jg'IJR!ira de Almeida. 

Confere. - A'rthur Obif'IX}, official de gabinete. - Visto. -
Avlalpho Motta, director do gabinete. (*) 

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO 

Foi pTesente á Commissão de Constituição e Diplomacia do Senado 
a mensagem do Sr. Presidente d.a Republica, submettendo ao conheci-
mento do Senado as representações que a S. Ex. enviaram o Presi-

dente e a Assembléa Legislativa do Estado do Rio 
Parecer de Janeiro no intuito de obterem medidas garan-

tidoras da normalidade da vida constitucional 
desse Estado, que a mensagem diz ameaçada de grave peTturbação por 

(*) Os documentos vão em seguida ao :parecer, a pag. 10.0. 
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actos da minoria da Assembléa · Legí'Slativa, amparada por decisões_ 
judiciarias. 

A' mensagem do Sr. Presidente da Republica vieram annexos: 
A mensagem, por ·CÓpia, dirigida á S. Ex. pelo Dr. Francisco 

Chaves de Oliveira Botelho, e uma representa~o, tambem dirigida 
ao Sr. Presidente da Republica, assignada pelos Srs. Alva:ro Augusto 
de Moraes Diniz, Theodoro Figueira de Almeida e Oscar Leite Pinto, 
1° Vice-Presidente, 1° Secretario, e 2o Secretario da As:sembléa Legis-
lativa .do Estado do Rio de Janeiro, com treze documentos e exempla-
res da Constituição e da Reforma Constitucional do Estado e Regi· 
mento da_ referid:a Assembléa. (*) 

Compulsou a Commissão todos esses documentos e verificou o 
que passa a expor: 

HISTORICO 

Funccionava regula.rmente a Assembléa Estadual quando foi con-
vocada uma sessão extraordinaria: no dia 10 de Junho do corrente 
anno, mas receiosa a respectiva Mesa de que fosse outra, que não ella, 
eleita para dirigir os trabalhos logo que houvesse numero legal para 
isso, acto que diziam dimanar do intuito de coacção que animava 
o Presidente do Estado, impetrou uma ordem de habeas-corpus, para 
ser-lhe garantida a liberdade de conservar a direcção dos trabalhos 
durante a sessão extraordinaria. 

O Supremo Tribunal Federal concedeu o }w;beo;s..corpus não só 
para que os pacientes, membros da Mesa da Assemblé·a·, pudessem se 
locomover livremente e penetrar sem coacção no edificio ·da Assembléa 
Legislativa em Nictheroy, como para alli exercerem, sem constrangi· 
mento, ·emquanto durasse a sessão extraordinaria, as funcções de Pre· 
aidente e Secretarios da Mesa. 

De posse dessa decisão, a Mesa .da Assembléa, composta do3 
Sr.s. João Antonio de Oliveira Guimarães, Raul de Almeida Rego 
e Constancio José Monnerat, continuou a funccionar sem que com-
parecessem Deputados em numero que permittisse o funccionamento 
legal da Assembléa. 

Ao tempo de começar a sessão ordinaria da Assembléa, os mem· 
bro.s da Mesa que haviam requerido habeas-corpus allegaram, perante 
o Supremo Tribunal, de novo, que o Governo do Estado lhes vedára 
o ingresso no edificio da Assembléa e que transferiram elles, por esse 
motivo, a: séde ·d:as sessões para edifici'O pro:ximo ao d:a Assembléa·, 
e -o Supremo Tribunal tomando conhecimento dessa allegação, de 
novo garantiu por habeas-c·orpu.'l o funccionamento dos impetrantes 
como me:q1bros da Mesa, mandando processar o Presidente do Estado, 
pela desattenção do Governo ao primeiro accórdão, por ter julgado 

(*) Vi-de !Pag. 100. 
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prc.vados os itens de uma ju.stifica~ão promovida pelos membros da 
Mesa, sobre a coacção do Governo á sua reunião. 

Neste intel.'im os membros da Assembléa Legislativa, que enten-
diam formar maioria e procederam á eleição de nova Mesa, mau· 
daram arr.ombar o edificio da Assembléa, installaram a Assembléa 
no dia 1 de Agosto com a presença de vinte e cinco Deputados e ouvi-
ram a leitura da mensagem feita pelo Presidente, em pessoa. 

Após esse acto, elegeram nova Mesa, com a qual entraram em 
rela~ões officiaes as autoridades do Rio de Janeiro e dos demais 
Estados e as da União. 

No dia 2 de Agosto compaxeceu mais um Deputado, foi outro 
reconhecido, computando-s,a o numero .a-ctual de m!embros dessa. 
Assembléa em vinte e sete. 

Ao passo que isso se dava, a Mesa que obtivera hrib®:S-corptuJJ 
continuou a funccionar com os restantes membros da Assembléa no 
edificio para onde houvera transferido a séde do Poder Legislativo 
do Estado. 

Ante a ordem do Supremo Tribunal Federal para processar o 
Presidentte, o Procura-dor Seccional da Republi-ca opinou pela audri.en-
cia prévia .da Assembléa do Estado. 

Então, os Deputados que funooionam em maioria·, ante uma 
publica-fôrma da queixa:, deliberar8JID. mandar os papeis ás suas 
Commissões de Guarda ·da Constituição, das Leis e Poderes e Legis· 
lação e J u.sti~a, e o advogado do Presidente do Estado levantou per-
ante o Supremo Tribunal um conflicto de juri.sdicção que o mesmo 
tribunal declarou inexistente, mandando proseguir o processo contra 
o·· Presidente. 

Foi tudo quanto acima referimos a .causa principal da mensagem 
que ao Congresso dirigiu o Sr. Presidente da Republica. 

Do exame de todos os papeis resaltam importantes questões que 
a Commissão estudaxá ·separadamente. 

COMPETENCIA DO PODER JUDICIARIO 

Em nenhum dos itens dos arts. 55 a 62 da Constituição Federal 
se encontra que o Supremo Tribunal Federal possa regular a vida 
dos corpO;s polític-os \da União, ou dQs Bstado.a, interpreta;ndo as 
respectivas Oonstitui~ões e leis especiaes ou peculiares aos mesmos 
Estados, senão em caso de revis-ão de procP.ssos findos e nos casos 
concretos especializados no n. III ·do art. 59, pelo que, apezar do 
espirito moderno de a.mplia~ão dos casos de lmbeas·corpus, não pôde 
o Poder J udiciario invadir a esphera da ac~ão política da União ou 
dos Estados, tomando deliberações que infrinjam disposições positivas 
das Constitui~ões esta'duaes e até os Regimentos que estatuem sobre 
a vida interna das corporáções políticas. 
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O caso contrario fôra a perturbação· da harmonia em que devem 
Tiver os tres poderes federaes e .da independencia que ca:da um delles 
deve conservar, embora essa fundamental harmonia. 

Dest'arte, denegada a competencia do Supremo Tribunal Federal 
para reconhecer poderes a mesas dos Congressos estaduaes, nenhum 
cffeito deve ter a deliberação dos seus accórdãos, mandando que per-
sista em vigor uma Mesa da Assembléa: Legislativa, desde que a 
maioria dos respectivos membros, de accôrdo com a Constituição do 
Estado e o Regimento Interno da mesma As.sembléa, escolherem os 
seus substitutos. 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro determina taxati-
vamente, em seu art. 7°, que a Assembléa Legislativa, independen.-
temente de convocação, se reune no dia: 1 de Agosto de cada anno, 
e no seu art. 8°, paragrapho unico, que nas ses·sões extraordinarias 
a. Assembléa não poderá deliberar sobre materia diversa de que 
motivou _a convocação, e o Regimento Interno estatue no .§ 2° do 
art. 15 · que, depois da retirada do Presidente do Estado, no dia da: 
installação ·da Assembléa, esta deverá proceder á eleição da Mesa 
que ha de servir durante a sessão legislativa, ordinaria ou extraor· 
di na ria. 

São, pois, determinações imperativas que dizem respeito á orga-
nização politica de uma .corporação tambem politica e até ahi não 
vae a competencia do Supremo Tribunal Federal. 

COMPETENCIA DO PODER EXECUTIVO 

·· Esta tambem não se póde determinar em vista dos casos taxativos 
do art. 6" da Constituição. Não ;Se trata, de facto, ·de inva.são estran-
geira ou inter-estadual; tambem não está affectada a fórma republi • 
cana fede,.rativa, porque no Estado do Rio de Janeiro exerce aa fun· 
cções de Presidente um cidarlão cujos poderes não estão contestados 
e com elle se correspondem os outros poderes estaduaes e federaes; 
funcciona regUlarmente o apparelho judiciario, em virtude de leis, 
cuja legalidade não soffre contestação. E quanto ao Poder Legisla-
tivo, a maioria de seus membros se reune no edificio proprio, ence· 
tados os seus trabalhos no dia taxativamente fixado pela Constituição 

· estadual, e eom essa Mesa e essa maioria se entendem os outros pode-
res estaduaes e o.s poderes federaes. 

A reunião da minoria da Assembléa só tem em seu favor a decisão 
do Supremo Tribunal Federal garantindo aos membros legitimos que 
funccionavam nas ses.sões pre'J}aratorias da extraordinaria, uma pro· 
rogação de mand·ato que, além da inoompeteneia: constitudonail, é 
contraria .ao espirito do regimen republicano, que dá ás maiorias nas 
assembléas a supremacia nas decisões, e, portanto, não se póde dizer 
que os elementos politicos em couflicto no Estado do Rio de Janeiro 
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tenham perturbado a fórma republi-cana federativit naquelle Estado. 
Tambem não póde o Governo Federal intervir para restabelecer a 
ordem e a tranquillidade, porque nem esta ordem está alterada, nem 
abalada está a respectiva tranquillidade. E' uma questão de política 
interna regulada por leis em vigor, que os proprios poderes do Estado 
podem resolver. E, finalmente, não tem o Governo Federal que asse-
gurar alli execução de leis ou sentenças federaes, porque a sentença 
federal em jogo é uma intervenção indebita do principal Tribunal do 
paiz em questão de natureza politica, de econcmia interna de corpo-
ração poTitica do Estado, excedente dos seus poderes, .definida em 
lei e só dentro da esphera de sua competencia poderia o Tribunal pre~ 
hmder o direito de exigir a intervenção do Governo Federal para a 
respectiva execução. 

CO!MPETENCIA DO PODER LEGISLATIVO 

A não ser pelo §. 1° do art. 35, geral na sua determinação, quando 
incumbe ao Oongre850 velar na guarda da Constituiçã-o e das leis, 
não póde Q Congresso violar o art. 63 da Constituição, que manda 
que os Estados se rejam pela C<mStituição e leis que adoptarem, 
respeitados os princípios eonstitucionaes da União; e, nestes termos : 

Considerando que no Estado do Rio de Janeiro não foi alterada 
a f.órma !'E\publicana federativa ; 

Considerando que não ha sentença federal a executar, nem foi 
infringida nenhuma das leis federaes; 

Considerando que os casos referidos na mensagem do Sr. Presi-
dente da Republica não incidem em nenh'Ullla das disposições consti-
tucionaes para .autorizar a intervenção federal no Estado do Rio ·de 
Janeiro: 

E' a Commissão de Constituição e Diplomacia· de parecer e 
rt"'quer que seja archivada a mensagem do Poder Executivo, dando-se 
conhecimento ao .Sr. Presidente da Republica dessa deliberação. 

Sala das Commissões, 13 de Outubro de 19'14. - F. Menfles de 
Almeida, Presidente e Relator. - J 0'6é Eusebi:o. - Alenoar Gui-
marães. 

O Sr. LeopoLdo de Bulhões (pela ordem) - Sr. Presidente, 
o parecer que aca:ba: de ser lido contém materia de alta gravidade. 
Só se poderia instituir debate sobre elle, depois de sua publicação, 

pois é impossível tomar em conta as allegações 
que constam desse documento. Questão ·de 

·ordem \Assim, de momento, eu me limito a dizer a 
V. Ex. que voto pela conclusão, casó o Senado não 

resolva que elle seja publicado para depois entrar em debate. 
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O Sr. Presidente - A conclusão do parecer da Commissão de 
Diplomacia importa em um 1-equerimento, e o Regimento determina 
que elle seja incontinente sujeito á discussão, como ,aliás tem-se feito 
sempre. 

O SR. NILO PEÇ.ANliA - Mas o nobre Senador póde requerer o 
adiamento. 

O SR. PRESIDENTE - Não ha, duvida; o requerimento de adia-
mento eu sujeitaria ao conhecimento do Senado. 

O Sr. N:ilo P~çanha. (pela ordem) (*) - Não desejo, Sr. Pre-
sidente, intervir no presente debate. Não seria razoavel, nem o Regi-
mento o permittiria, mas parece-me que as reflexões do nobre Senador 
por Goyaz são muito ponderosas; requeria·, portmto, a V. Ex. o 
adiamento por 12 ou 24 horas da discussão do parecer, pelo menos 
até que sejam publicadas tambem as informações que a 81Ssembléa 
mantida pelo Supremo Tribunal envia ao ·Senado hoje. 

O Sr. Presidente - Ponderarei a: V. Ex. que a· Commissã~ 
de Constituição só tinha de opinar em vista da mensagem do Sr. Pre-
side~te e documentos que lhe foram fornecidos. 

A Commissão elaborou o seu parecer que foi, conforme determina 
o Regimento, lido e sujeito ao conhecimento do .Senado. As conclu-
t>ões desse parecer já mereceram aliás o voto do illustre Senador 
por Goyaz, tão claras lhe pareceram as razões expostas pela. Com-
missão. 

O Sr. Francisco Glycerio; (pela or'dem) (*) Sr. Presidente, 
começo por decla-rar que votaria pelas conclusões ... 

O SR. NILO PEÇANIU- Toda. a gente vota. 
·O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Mas quando se vota pelas con-

clusões. . . mas quando ·se vota por ellas, quer dizer que se não toma 
responsabilidade nenhuma pelos considerando)'!, ou por ·quaesquer 
l<!flexõe~ que as tenham precedido. 

Bem. Mas entendo que se deve transigir com as reflexões feitas 
pelos honrados Senadores pelo Rio de Janeiro e Goyaz, no sentido 
do adiamento da. discussão. 

De que se trata~ Do principio constitucional da. intervenção da 
União nos E.sVados. Qualquer que sej-a o modo pelo qual opine a Com-
missão, ella não faz mais do que dar o seu conselho. A deliberação 
vae ser tomada pelo Senado. 

Por conseguinte, pareceria que um assumpto desta natureza de-
veria ser amplamente examinado e quanto possível debatido. Que 
prejuízo ha ª 

(•) Estil discu·rso não :foi revisto pelo omdor. 
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O S.a. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Só haverá vantagens. 
O SR. FRANCisco GLYCERIO - Só haverá vantagem. Nenhum 

prejuízo haverá, nem para aquelles que votam pelos considerandos 
e pelas conclusões, nem para aquelles que votam sómente por estas. 

Eu ousaria, não desejando que tomem Q- meu alvitre a má parte, 
requerer o adiamento. 

O SR. NILO PEÇANHA- Foi o que eu requeri. 
O S.a. FRANOisco GLYCERIO - Em tal caso tomo a liberdade de 

dar o meu assentimento ao requerimenoo do nobre Senador pelo Rio 
de Janeiro. 

O Sr. Presid'ent e - Devo ·declarar ao Senado que submetterei 
o requerimento á deliberação dos Srs. Senado-res, como é meu dever, 
mas pondero ao illustre Senador por S. Paulo que as conclusões do 
parecer estão tão intimamente entrelaçadas com os seus considerandos 
que votar pelas conclusões é votar por esses considerandos. 

A·s conclusões não são mais do que as consequencias das premissas 
estabelecidas pela Commissão, como se infere da propria redacção do-
parecer. 

O Sr. Francisco Glycerio, - Peço a palavra pela, ordem. 

O Sr . Presid'ente - Antes de dar a palavra a V. Ex. pela 
ordem, vou . sujeitt•a,r ao conhecimento do Senado o requerimento de 
adiamento apresentado pelo Sr. Senador pelo Rio de Janeiro. 

Os senhores que approvam o requerimento queiram levantar-se. 
( p OIIJ;S(J,.) 

Foi rejeitado. 

O Sr. Francisco (ilycerio, (*) - Sr. Presidente, V. Ex. decla-
rou que ha tanta ligação entre o-s considerandos e a. conclusão do 
parecer que, votar esta, é votar pelos considerandos. 

Era exactamente o que eu vinha dizer, isto é, que voto pela con-
clusão, não votando os considerandos. Que diz a conclusão W 

A conclusão opina pelo archivamento. Pois muito bem, eu voto 
pelo archivamento, não pelas razões que deu a Commissão, mas por 
outras razões que tenho. 

O SR. PRESIDENTE - E' um direito de V. Ex. 
O SR. FRANcisco GLYCERio - Declaro que vooo pelo archiva-

mento da mensagem, porque não considero constitucional a inter-
venção no Estado do Rio de Janeiro. 

UMA voz - Muito bem. 
O S.a. Joio LUIZ ALvEs - Peço a palavra. 

( •) Este discurso nlio foi revisto pelo ol'lador. 
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O SR. FRANCISco GLYCERIO - Ha muito tempo, aliás, que sus-
tento que a intervenção é da cõmpetencia do Poder Judiciario; mas 
não entro agora nisto. Na hypothese, porém, sou absoluta e profun-
damente contrario á intervenção no Estado do Rio de Janeiro. 

Desde que a votação :foi pelo archivamento, não indago o que 
é que tem em vista o Relator do parecer nem o partido que o inspirou. 

Repito, Sr. Presidente, sou contrario ao pa:recer, assim como sou 
contrario á intervenção. Acho que ella não se póde dar nem hoje, nem 
amanhã, salvo a hypothese do Poder Executivo ser chamado a cum-
prir uma sentença do Poder Judiciario. Nesta hypothese, talvez a 
intervenção dev.a- ser respeit•ada, porque, em tal caso, ella será con-
stitucional. 

Era o que tinha a dizer para esclarecer bem e bem accentuar 
que não temo nenhuma responsabilidade, mesmo porque não ouvi bem 
a leitura do parecer. 

O Sr. Presidente - Devo declarar ao honrado Senador por 
S. Paulo que as considerações que S. Ex. acaba de :fazer importam 
na conclusão de que S. Ex. conhece perfeitamente a materia constante 
do parecer, tanto que discorda da Commissão, achando que a inter-
venção póde dar-se judicialmente, porque o Poder Judiciario é o 
poder agente nas intervenções. O que é natural, p9rtanto, é que V. Ex. 
:faça declaração de voto nesse sentido. 

O SR. FRANcisco GLYCERIO - Pois não. 

O Sr. Nilo Peçanha - Pedi a palavra, Sr. Presidente, para 
1. inquirir da sorte do meu l'equerimento. 

O Sr. Presid'ente - O requerimento ·de V. Ex. foi rejeitado. 

O Sr. João Luiz Alves - Pedi a palavra para :fazer uma 
declaração de voto. Não desejava :fazel-a. Prevendo, porém, que o 
caso em debate, pela sua magnitude constitucional, provocaria outras 

declarações, como a que acaba de ser feita pelo 
Disc. meu honrado amigo, Senador por S. Paulo, re-

solvi trazer escripta, na fórma do Regimento, a 
manifestação do meu voto. 

Desde 1903 tenho tido, máo grado meu, acção directa nos pare-
ceres e nas discussões relativas aos casos polít icos estaduaes. 

De momento, me recordo que tive de opinar sobre a Constituição 
do Rio Grande do Sul; sobre o caso - triste cas01! - de :Matto 
Grosso; sobre o caso de Sergipe, defendendo a legalidade do Governo 
do prezado collega que O·ra· está á minha esquerda, o Sr. Guilherme 
de Campos; sobre o ca.so do Amazonas, negando a existencia dessa 
:figura extravagante do "interventor político" no nosso. direito consti-



-20-

tuCional; sobre o caso do Estado do Rio de Janeiro, sustentando a 
aompetencia "exclusiva" do Legislativo federal para derimir as con-
tendas entre dous presi:d'entes que se: consideravam legitimamente 
eleitos e reconhecidos; etc. 

Por este motivo e porque estou resolvido a tomar attitudes claras 
e definidas em, todas as questões que entendem com a autonomia dos 
Estados, eu me IJ)Elrmi't'tirei a liberdade de fazer uma declaração de 
voto, tanto mais necessaria. ·quanto, ao entrar neste recinto, ouvi do 
velho republicano, .Senador por S. P8JU.lo, meu eminente amigo, a 
affirmação de que ao Poder J udi.ciario incumbe a decisão de questões 
como a de que ora .se trata. 

Não sei se interpretei bem o seu pensamento. 
O Sx. FRANCisco GLYCERIO- Interpretou perfeitamente. 
O SR. JoÃo Lmz ALVES - Vejo, pois, que fiz bem em trazer 

escripta a minha declaração de voto, declaração que é uma manifes- . 
~açãv doutrinaria e não política, porq..Ie os casos passam e os princi-
pias permtitMcem. 

Esta é a declaração : (Lendo.) 
"Adoptando normas já estabelecidas nesta Casa por um dos seus 

maiores oradores - trago escripta uma declaração de voto sobre o 
parecer em debate. 

Tenho sobre os principioo constitucionaes, em jogo neste caso, 
as mesmas idéas, o mesmo modo de interpretar a lei basica, o mesmo 
sentimento de apêgo ao regimen republicano federativo em outras 
occasiões manifestados. 

Desafio 'aO mais ·argubo espírito de causidico - a: que descubra 
na minha, algumllJS vezes efficiente e ás mais das vezes obscura acção 
parlamentar, contradicção entre o meu modo de pensar anteriormente 
expendido nos casos da Constituição do Rio Grande do Sul, de Matto 
Grosso, de ·Sergipe, do Amazonas, do Estado Jo Rio, etc., e o meu 
modo de pensar em relação ao actual 

Não me preoccupam os nomes de illustres cidadãos que estão em 
ca:usa. Não vou encarar o problema sob o ponto de vista das sympa-
thias pessoaes: estas me levariam, quiçá, a campos oppostos ... 

Pretendo, apenas, a proposito do parecer em debate e do caso 
político que elle representa, enviar á Me.sa esta: declaração de VQto, 
cuja extensão só póde ser medida pela capacidade synthetica ou ana-
lytica dos seus autores, visto que o nosso Regimento não lhes traça 
!imites. 

Declaro que só comprehendo o regimen sob que vivemos como 
um regimen de responsa·bilidades definidas e de harmonia dos poderes 
politioos, independentes na esphera da respectiva aeção. 

Responsabilid'ades definidas só a:s temos para o "Executivo"', 
nas leis que, desde a Constituição, definiram os crimes do Pre&iden!te 
da Republica e seus Ministros e prescreveram o respectivo processo. 
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Responsabilidades definidas só as temos, em rela_ção ao "-Poder 
JAgislativo" - na, .sancção do eleitorado, unico poder capaz de pllDÍl' 
os mandatarios infieis, negando-lhes a renovação do mandato. 

: Responsabilidades definidas só as temos em relação ao "Poder 
J udiciario de 1" instancia" para o qual estão determinados em lei 
os crimes funccionaes e o competente processo de julgamento. 

:Mas... responsabilidades definidas não temos para ·a nossa 
Suprema Oôrte, cujos membros gosam até hoje de uma irresponsa· 
bilidade "absoJuta" e "incondicional". Dizel-o, é affirmar a existenoia 
da "dictadura judiciaria", a peor da.s dictaduras, porque, collectiva, 
irresponsavel e vitalicia - é peor do que a do Congresso, tambem 
collectiva, mas temporaria, do que a do Executivo, individual, igual-
mente temporaria e responsavel. 

Tenho ouvido dizer: - como temer a dictadura judiciaria, si 
o Poder Judiciario é um poder inerme, desarmado e não dispõe do 
Thesouro Publico? 

Respondo que é preciso temel-a, tanto mais quanto penso que os 
arestos judiciarios devem ser acatados pelos outros poderes, com 
todo respeito. · 

E então formulo no meu espírito este argumento: - Toda decisão 
judiciaria deve ser respeitada; o Poder Judiciario (supremo) é irres-
ponsavel, logo póde fazer o arbitraria, que deve ser respeitado; mas, 
como o arbitraria caracterisa a, dictadura, o Poder Judiciario, vita-
licio e irrespo.!!savel, é a dictadura. 

Dictadura dolorosa para os povos cultos, pois que - poderá 
deixar de ser apenas uma manifestação de paixão nos casos politicos, 
para ser uma "diathese" na garantia dos direitos privados: - não 
ha, limite á paixão humana e cumpre não esquecer que os juizes são 
homens como nós outros. 

Harmonia e independencia de poderes, disse, é o fundamento do 
regimen. 

A harmonia está e reside no respeito reciproco das decisões de 
cada um, quando proferidas dentro das ;respectivas espher.as de com-
petencia. 

Quando qualquer delles sahe de sua orbita, a harmonia se rompe 
e surge a anarchia. ' · 

No regimen que instituímos, modelado pelo Americano do Norte 
e pelo Argentino, força, é distinguir entre BiS questões essencialmente 
politicas e as que o não são, para que a harmonia dos poderes possa 
subsistir, pàra que os conflictos se não verifiquem. 

Escapam á competencia do Poder Judiciario as questões mera-
mente ou essencialmente politicas. 

Enumerai-as, seria repetir o que anda em todos os autores ame-
ricanos e em todos os nossos escriptores de direito publico. 
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Não quero e não gosto de fazer praça: de erudição, aliás facil, 
pois consistiria em citar e tran.s(}rever centenas de ' autores, méro 
trabalho material. 

Prefiro synthetisar : não ha como manter harmoniw entre os 
poderes políticos, quando -um delles ·se arroga funcçõies d() ou.tro·: 
- si () J udiciario legisl~~:, a pretexto de intel'pretar 11; lei;_ si o J udi-
ciario reconhece poderes de congressos legislativos e de executivos 
estaduaes (e por essa doutrina - póde ir até á constituição dos poderes 
Executivo e Legislativo Federaes), o J udiciario rompe a harmonia' 
dos poderes, viola a independencia do Executivo e do Legislativo, 
colloca-se fóra da Constituição. · 

Na vid21 purameme polit'ida dll: Nação e dos Estados só o Exe-
cutivo e o Legislativo teem interferencia. Ao J udiciario só compete 
oppôr barreiras á violação dos direitoa "individuaes", feridos pela 
acção dos outros poderes. A these não pediria longa: esplanação, mas 
r.aesmo a.ssim deixo-a para um livro meditado e desapaixonado. 

Se fôra magistrado não comprehenderia de outra fórma a minha 
funcção; tambem não desej•aria sel-o sem a definição constitucional 
dc.s meus deveres, em a lei de responsabilidade que a Constituição ahi 
está exigindo e cuja: falta todos nós sentimos. 

Por moço (já que a·os 44 annos não me querem considerar velho), 
não deixo de conheoor, como os que melhor conheçam; o texto e espí-
rito da nossa Constituição e a interpretação judiciaria, a interpre-
tação costumeira e a legislativa da:s constituições que á nossa aervi-
nm de modelo. 

Por isso mesmo - quero que eada um dos poderes se fixe na 
sua orbita: - os excessos incontestaveis do Executivo e do Legislativo 
vão enoontrar justificativa nos não menos incontestaveis excessos do 
Judiciario, que devia ser exclusiva:mente a anchora legum., na phrase 
Je Bacon. 
- Não faço censuras; fallece-me para isso autoridade. 

Constato um facto que está na oonsciencia do paiz - si ha. 
anarchia política, ha anarchia: judiciaria. Si ha exorbitancia no 
Executivo e no Legislativo, ha exorbitancia no Judiciario. 

Uns e outros poderes são 1·epresentados por homens, todos falli-
veis, 611Scepmveia de paixões e de preconceitos. 

Mas aos que representam o Executivo e o Legislativo, taes paixões 
são desculpaveis - o conflicto diario dos "intel'esses", que são cha-
mados a resolver não se pôde confundir com o conflicto de "direitos" 
que o Judiciario deve decidir. 

E a virtude unica ·da divisão dos poderes estava e está nisso. -
Quando elles se confundem na acção, tal divisão só serve para. gerar 
a desordem. o 

Assim: si o J u:di(}iario se põe a decidir directa ou indirectamente 
da le·gitim,id·ade de taes ou taes .assembléas legista.Jtivas, de taes ou taes 
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representantes do Poder Executivo, elle se erige em poder icunieo" da 
Nação, desde que suas dooisões rejam inatacaveis; subverte a harmoni'a 
e independencia con~titucionaes dos poderes políticos, erige-ae em 
"oligarchia dictatorial", tanto mais perigosa .quanto - exigindo 
respeito absoluto ao que ·decide - é ao mesmo tempo absolutamente 
irresponsa vel. 

Não foi essa a ereação americana:; não foi essa a oreação bra-
Bileira. 

Dentro da Constituição a harmonia é perfeita. Basta executar 
a• lei fundamental, sem invasões reciprocas, com respeito á delimita-
ção constitucional das competencias. E' o que não tem sido feito. 

E' o que penso e com todo acatamento o digo não foi feito no 
caso em debate. 

Cidadão e político militante, jámaiis bati ou baterei ás porta.& 
de um tribuna•! para que elle decida das contendas políticas em que 
me veja envolvido: - sua alta funcção não póde ser oSUspeitada de 
paixões partidarias. Envolvel-o nellas, provocando descabidamente o 
~eu voto, é despil-o daquella majestade a11gusta e serena em que deve 
pairar para que todos o invoquem, confiadamente - como o fanal 
seguro de d~reito e santelmo perenne da justiça e não como baluarte 
irresponsavel de con:flictos pa:rtidarios e ·de lutas políticas - cuja 
decisão aos outros poderes a Constituição confiou. 

"Os povos não precisariam de leis e de Constituições, disse 
um grande orador brasileiro, si os homens políticos se lembrassem 
sempre do hJo&ie '11/ij,hi, (}Tas tíbi." 

Ao Poder J udiciario, fundamento do regimen, não recorreriam 
os políticos em luta, se se lembrassem do mesmo preceito·. 

Que as paixões políticas tumultuem no seio do Congresso, na 
imprensa, no seio do Gi>verno ; mas que ellas cessem no limiar dos. 
tribunaes. 

Só assim - teremos fé no regimen que fez do J udiciario a cupola 
do nosso systema1 político, como o é do regimen americano - que· 
copiamos, mas .que, nem ao menos nisso, observamos ainda. 

O caso em debate não é, não foi, não póde ser um caso judoi-
ciario. Ao J udieiario fallece competencia parB.! dirimil-o: é um caso· 
eminentemente, essencialmente, e:xdusi:vamente político. 

Como ta·l póde e deve ser dooidido. 
A Commissão propõe o ·archivamento dos papeis, eomo decisão. 
Eu me submetto nos termos que venho de expor." (Mwito bem; 

murJJo bem.) · 

O Sr. Nilo Peçan.ha - Não tem sinão louvores para a Com-
missão de Diplomacia, pelo seu di-screto conselho ao Senado, man-· 
dando -archi:var 31 ultima mensrugem do Presidente da Repu;blica. 

Desprezando os con.st'dera4Ul.a inspira•dos em espírito de partidO< 
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c que não obrigariam .a ninguem, a conclusão da Commissão decla-
irando não ser ·caso de infurvenção o co-nflicto fluminenSe não póde 
ter sinão o applauso una:nime do Congresso. 

Medida de alta ponderação, melindrosa por excellencia, a inter-
venção importa a absorpção da per.sonaJidade poltitica dos Estados, 
affecta profundamente o regimen federativo e, por isso, a Nação não 
a confiou privativamente a• nenhum dos seus poderes constitucionaes; 
confiou, sim, á sua propria guarda·, a autonomia dos Estados, inter-
vindo cada um dos poderes conforme 8.! natureza da=s circumstancias 
e a sua índole constitucional. . 

Tanto a faculdade de intervir não é exclusiva de nenhum poder, 
isoladamente, que não se encontra entre aoa attribuições privativas do 
Congresso no art. 34, nem nas do Presidente da Republica no art. 48, 
nem nas do Poder Judiciario nos a·rts. 59 e 60. 

A lição dos escriptores americanos ensin3.! que á proporção que 
'J espírito político evolue das fórmas de Governo mais antiquadas, 
ma~s absolutistas para a•,s fórmas livres, vemos que os orgãos do poder, 
qualquer que ·sej•a a esphera em que elles girem, vão se .abstendo 
gradativamente de intervir, só se da!ndo a intervenção qua.ndo ha 
necessidade de se assegurarem o direito, a ordem publica e a liberdade. 

Disse um delles: "Tanto mais livre é um Governo, tanto menos 
intervem." 

Nunca• variou de OP'Í.D.'ião na evolução dessa materia, durante o 
nosso aprendizado eonstitucional. Ha quatro annos .atrás, quan-do 
lPresidente da Republica, pediu a intervenção do Congresso, dada 
3.! anormalidade constitucional do Estado do Rio de Janeiro. Nessa 
l:poca, havia uma dualidade de Assembléa·s, com 45 Deputados cada 
uma, sendo que, neste momento, ha apena•s uma assembléa garantida 
no exercício dos seus direitos e prerogativas pelo Supremo Tribunal. 

A nossa Suprema Côrte não elegeu :riem reconheceu nenhum 
Deputado, não elegeu nem reconheceu nenhum Presidente. Tem ga-
rantido, em successivos acc6rdãos, o .direito de Deputados, que o são 
ue falcto ha dous annos e s·obre cujo mandato nunca pairou a menor 
duvida . 

.Se ·se póde attenuar a conducta de políticos fluminenses, moç:os, 
ardentes, dominados pela paixão, e que aggridem o Supremo Tri-
bunal, é imperdoavel, por outro lado, que no Senaido, a nossa alta 
Oamara revis@ra, não Be tratem os altos representantes do Poder 
.Tudiciario •com o respeito que elles merecem pela sua alta funcç:ão e 
pela sua sabedoria. 

O SR. PRESIDENTE - Previno a V. Ex. que está f1nda a hora 
ao expediente. 

O •SR. N rLo PEÇANHA - Neste .caso, eu me sento, pedindo a 
V. Ex. que me conserve a palavra para amanhã. ·Poderia terminar, 
lendo a exposição feita pelos meus amigos, ma.s isso não me parece 
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razoavel. V. Ex. hB.i de ter um momento de reflexão, assim como o3 
meus collegas, concordando que não devemos decidir de afogadilho 
e :açodad!J.mente este assumpto, sobretudo, qua..ndo, neste recinto, todos 
acceitamos a conc-lusão do parecer, evitando que o P arlamento con-
tinue a tratar desse assumpto. 

A V. Ex., 9i não me levar a mal, pedirei que me conserve a pala-
vra para, na sesaão de amanhã, continuar as minhas observações. 

O Sr. P resi:d'ent e - Fica adiada a discussão. 

SES·SÃO DE 15 DE OUTUBRO 

O Sr. Nilo Peçanha - Senhores, deixei hontem bem assentado 
que a faculdade de intervir nos Estados não é uma. funcção privativa 
de nenhum dos poderes constitucionaes da Un~ão. 

A inieiativa da intervenção depende das circumstancias de mo-
mento, da natureza e da. índole eonsti:tucional da questão. 

Tive occasião de ler o art. 34 tda Constituição, enumerando. as· 
attribuições privativas do Congresso Nlaci{)nal, as eonstantes do 
art. 48, privativas '<lo P residente da~ Republica e as enumeradas nos 
arts. 59 e 60, que entendem com o Poder Judiciario, accentua.ndo, 
com a lição de .todos quantos com as mais altas responsabilidades 
nes·ses 25 annos de regimen, nesta e na outra Casa do Congresso, que 
a Nação co:nsiderando a intervenção como ;m~'iüa prote<ftol"a ou 
repressiva mas, sobretudo, grave e melindrosa, não deixou-a isolfu. 
llnmente a nenhum dos seus poderes politicoe; a Nação confiou-a 
a ella propria-, fazendo assim respeitar , no eurso das nossas evolu-
ções consritucionaes e da nossa vida política, a autonomia dos Estados. 

Honra seja, Sr. Presidente, á nobre Commissão de Constituição 
e Diplomacia, mandando archivar a ultima mensagem do Sr. Presi-
d.:>nte da Republica, repellindo, com firmeza, como repelliu, a inter-
venção armada. n{) Estado do Rio de Janeiro. 

Ainda unia vez o espírito republicano, que nestes ultimos tempos, 
atra"<?:és de tantas v::icissitudes, tem enfrentado a preoc<mpação revi-
cionista de alterar, ou mod•ificar ·a Constituição, velou pela sua inte-
grid'ade e pela sua defesa. · . 

A primeira tentativa, lembra-~ bem o Senado, deu-se na Camar a. 
dos Depu.tadoB, com o projooto Aristides Milton, entr€gando á decisão 
d•a duu.üdade de preside:n;& Ide rassembléa·s á so'DeraniaJ il\o Boder 

J udiciario Federal . 
Em torn{) dessa 'iniciativa agrup:ou-se, póde ... se dli·zer, a maioria 

da. Camara, durante os dous memoraveis turnos desse debate. 
Mais tarde, mudaram-se os processc,s, e o sentimento revisionista 

sitiou ainda a Constituição, já não mais entregando _ao. J udiciario · 
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v. exclusiva decisão desse a.ssumpto, mas, entregando soberanamente 
ao OongreSflo N a0ional. 

:Memoxaveis foram, então, ~s debates, nesta Casa do Congresso, 
pró e contra o projecto Gonçalves Chaves. E V. Ex., Sr. Presidente, 
ao lado do Sr. Campos Salles e de outros-fundadores do regim~n, deu 
tambem batalha a. essa iniciativa, fazendo respeitar e manter mtegro 
o ~spirito do legislador constituinte. 

. Neste ultimo caso, os oradores de maior autoridade no Senado 
entendiam .que não era licito substituir o regimen ~publicano federa-
tivo por uma incursão do parlamentarismo hybrido, o .que a tanto 
imp_ortava submetter a· Federação ás correntes políticas do Senado 
~da Camara. 

iFelicito-me por isso, Sr. Presidente, á parte de qualquer interesse 
~ue tenha nessa questão; felicito-me, como republicano, por ver que 
nós, a.pezar ·das paixões que nos teem; dividido e .que nos teem reta-
lhado, ainda man·temos a mesma fidelidade á nossa tradição consti-
tuo.ional. (Apoitulos.) 

Pouco importa· que a honrada Commissão de Constituição e Diplo-
macia Vivesse oorvs.iàerand.a e palavras amaveis para os meus adver-
sarios no Estado ·do Rio, consideramiAa e palavras que não obrigam 
a poder algum_; mas, o que interessava era a intervenção, que tran-
caria amanhã a·s portas da Justiça ao direito violado, e essa foi fir-
memente recusada. 

Infelizmente, a Commissão de Constituição e Diplomacia parti-
-cipou do sentimento de hostilidade aqui reinante contra o Supremo 
Tribunal. 

Senhores, eu disse hontem que nesta questão· o Supremo Tri-
bunal não elegeu, nem reconheceu nenhum I:k.putado; não elegeu 
nem reconheceu nenhum presidente; mas, fez respeitar e garantir 
direitos e prerogativas que, de facto, já gosavam os representantes do 
Rio .de Janeiro. 

E' de extranhar, sim, que o Poder J udiciario Federal seja ac-
.cusado, neste momento, poxque -se mantém dentro da sua missão 
.constitucion·al, não permittindo que seja uma burla a declaração de 
direitos da nossa Constituição,. confiada. á sua guarda, velando pela 
Republica e pela lei, agora que o presente Governo interrompe o 
.:passado da civilização brasileira. 

Sobre essas explosões .que ainda hontem ouvi, neste re0into, 
·contra o Supremo Tribunal Federal - um escriptor americano - o 
Sr. Adams já disse que quizera contar os dias de felicidade dos 
juizes pel~~ increpações de que são ~bjecto nas legislaturas ame-
ricanas. 

•Nem por isso puderam destruir o art. 2", capitulo 3" da Conslti-
tuigão dos Estados Unidos, que prescreve: O Poder J udiciario se 
-estende a tod·os os casos de direito e de equidade que nascerem da ., 
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Constituição e das leis dos Estados Unidos. Matshall, o grande juiz, 
aquelle ·mesmo que não perm.ittiu nunca que o Poder Judieiario 
decidisse de questões estric:tam.en~ politiclU!, teve pala.vras memo-
raveis, quando, com a·s lições do seu tempo, disse: "Nenhum povo 
póde preten4er os fóros de paiz civilizado, si nelle o Poder Judiciario 
não tiver a autoridade e a independencia precisas para garantir o 
direito e a liberdade, que não estiver preparado para resolver todas 
as questões de direito constitucional." 

Effeetiv:amente, houve um inglez, disse Bryce, que folheou dolU,I 
dia.,;; a Consti~uição dos Estados Unidos e não encontrou o artigo 
que doá á :Suprema Côrte o direito de julgar da oona.titucionalidade 
das leis. Effectivamente e sem embargo de não estar expressa na 
Constituição americana essa faculdade e esse poder, a Suprema Côrte 
todos o0s dias tira: com suas sentenças a· efficacia e o vigor das leis, 
contrarias á Constituição: dos Estados Unidos. 

Para os que não fazem da política uma profissão e não exploram 
o paiz, para os que são republicanos de verdruie, por amor dos pr'in-
eipios, das idéas, em nome. das quaes a Republica existe, es~.; não 
póderão jámais maldizer da Justiça. 

Nos E stados Unidos, disse o Duque de N oialles, não ha poder 
de Presidente da Republica nem do Congresso, nem poder de gover-
nador de Estados, nenhuma liberdade de cidadão, liberdade de con-
sciencia, liberdade de tribuna, liberdade de pensamento, liberdade de 
imprensa que não tenha sido discutida pelos tribunaes americanos; 
todos os poderes teem visto. as suas attribuições ·definidas por elles. 

No Brasil, diz João Baxbalho: "0 interprete fiel da Constitui-
· çã~ é o Supremo T1-llbunal, não é o •Congresso Nacional; não se fazia 
necessaria e nada adiantaria uma. lei feita para dar valor ás decisõee 
delle." 

"E' inconcusso que o Supremo Tribunal é o juiz da sua propria 
eompetencia e da. dos juizes inferiores quando contestada. Não fosse 
assim e elle não seria mais supremlo, não seria o que idearam os 
fundadores do nosso systema político." 

Sr. P_!esidente, pouco mais direi Entrei neste debate, pedindo 
a Deus que me désse a ma.i.s absoluta serenidade que, aliás, nunca me 
abandonou nas diversas phases desta questão do Estado do Rio, onde 
não disputei posições para mim, mas que tão -sómente reclamei pela. 
dignidade da F ederação Republican-a•, não podendo perm.ittir ao 
Chefe da Nação a fantasia de nomear o Presidente do Rio de Janeiro. 

Resistindo pela ·autonomia constitucional do meu Estado eu 
t>stou apenas servindo a Republica e as tradições de cultura, de altivez 
<la _minha. velha Província. Felici.to-me pelo fracasso da intervenção; 
já agora não será este Governo o juiz político na solução da questão 
flumineiiiS€. A -sua decisão vae pairar em uma atmosphera mais se-
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rena, extranha ás parxoes p'artidarias e que só se inspirará n~> 
respeito ás leis e no bem do paiz. 

DOCUMENTO LIDO PELO ORADcrn NO CORRER DO SEU DISCURSO 

Exmos. Srs. Membros do Congresso Nacional - A Mesa da 
Assembléa Legislativa do Esta.do do Rio de Janeiro, devidamente 
representad·a peloo .abaix<l assignad{)S seus Presidente, 1 o e 2° Secre-
tarias: João Antonio de Oliveira Guimarães, Raul de Almeida; Rego 
e ·Constancio José Monnerat, reeleitos em s-essão ordinaria de Agosto do 
corrente anno, foi ·surprehendida com a leitura da mensagem em que 
o Exmo. Sr. Presidente da Republica submetteu ao conhecimento das 
duas Casas do Congresso N acionai as representações que a S. Ex. 
enviaram o Sr. Presidente do Estado! e os tres Deputados estaduaes, 
Srs. Alvaro Augusto de Moraes Diniz, Theodoro Figueira de Almeida 
e Oscar Leite Pint<l, estes attribuindo-se a falsa g.,ualida·de de mem-
bros da Mesa da Assembléa Legislativa e todos solicitando do Poder 
Legislativo Federa!!: uma' :providencia, não determ:iD.ada, contra os 
arestos do Supremo Tribunal que reconheceram a legitimidade das 
funcções que exercem os abaixo assignados naquàlla Assembléa. 

A' solicitação do novo e mysterioso remedio legislativo, que 
imrploraram <1 Presidente do Estado e os tres Depu't'adoo que assignani 
a.S. representações, contra a simulada: anormalidade institucion:al de 
que se queixam, juntaram uma infiel narrativa de factos, como qua-
dro de falsos .symptomas, para induzir o Congresso N acionai a reco· 
nhecer no Estado do Rio a .adulteraÇão do regimen republicano, mal 

,que em verdade só e:xiistiria depois que se viessem oppôr a<1s julgados 
co Poder J udiciario leis pessoaes emanadas do Poder Legiõlativo 
Federal. 

Para que se restabeleça a verdade _dos factos e se pondere na 
gravidade da medida' solicitada, veem os signatarios desta represen-
tação trazer as informações que seguem : 

Não ha, Exmos. Senhores, no Estado do Rio de Janeiro duali-
dade de Assembléas Legislativas, que se discutem a competencia. de 
elaborar as leis. 

O que aqui se encontra é a divisão da representação legislativa 
em dous gnlpos de Deputados: um funccionando sob a egide do Poder 
Judiciario Federal e Eob a direcção dos abaixo ·assignados e <1 outro 
obst~na:damente recalcitrante, de mãos dadas com o Presidente do. 
E·stádo·, no firme e .confesso propoS'Í.t<l de não respeitar as decisões 
'da.quelle poder constitucional. 

A singela averiguação das occurrencias virá demonstrar ao Con· 
gresso Nacional que os abaixo assignados não se arrogam o· direito de 
exercer funcções que lhes não caibam; antes e ao con.trario, sob as 
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·ameaças mais ttviltantes, desacatados na sua dignidade de membros 
do Poder Legislativo, e, apezar de todos ,os riscos que veem correndo 
sob a acção do Governo apaixonado, elles não teem outro caminho 
a: seguir, nem outra posição a conquistar, sinão manterem-se com 
todo o sacrifício dentro. dos limites de seu direito, limites que lhes 
traçaram a Constituição do E!fflado e o Regimento Interno da Assem· 
blét.. e que lhes confirmaram os arestos da Justiça. 

Assim é que os abaixo assignados exercem os seus respectivos 
eargos de Presidente, 1 o e 2" Secretarias da Assembléa desde o anno 
de 1911 até o presente em virtude de eleições successivas e sempre 
por voto unan!ime de seus pares. 

Entretanto, em Junho do corrente anno, ultimo do período pre-
sidencial e penultimo da sua actual legislatura, em vesperas da elei· 
ção do futuro Presidente do Estado, que se ia realizar em 12 de Julho, 
foi .a Assembléa Legi~lativa convoca.da pelo Sr. Presidente do Estado 
para se reunir a 1Q de Junho, em sessão extraordinaria, sob o pre-
texto de. que era. urgente rever e modificar as tabellas do imposto 
de exportação onerosas para o commercio e as industrias do. Estado, 
como si, em uma época de intenso trabalho eleitoral, da mai·s for-
midavel camp'anha politica que jámais se feriu nesta circumecripção 
do paiz, fosse possível alterar, com a revisão das pautas · fliscaes, todas 
as previsões «?rçamentarias do exercício financeiro já em meio, pre-
visões que foram calculadas sobre antigas e constantes tabellas de 
tributação. 

Era evidente que outro intuito inconfcssavel suggerira aquella 
f'Onvocação excepcional do Governo do Estado, já então empenhado· 
e formidavelmente preparado para a luta deitoral, em que entrara 
t!omo parte, com o seu candidato repudiado pola opinião publica do 
Estado e da Republica e só apoiado pelo prestigio governamental. 

E a revelação _desse intuito não s~ fez esperar, logo a imprensa 
a1viçareira e os arautos d·a cabala governista assoalharam a noticia 
de que o Governo projectava, na installação da sessão extraordinaria, 
a substituição dos membros da Mesa da Assembléa para se apropriar 
de ·seus cargos, que julgava necessarios á composição do apparelho 
defraudador da verdade eleitoral, completando assim o systema de 
baterias que o estado de sitio ia proteger. 

A este tempo levantou-se, pela primeira vez, a questão de saber 
ile, nas sessões extraordinarias, se devia proceder á eleição de nov-a 
Mesa, ou -se, ao contrario, os trabalhos legislativos deveriam correr 
sob a direcção da Mesa da ultima sessão or.diuaria, como se dá no 
Congresso N acionai. 

Não queriam os abairo aiSsignados desistir do seu direito, ·se o 
tivessem, nem persistir em erro possível, e á vista ·das violencias pre-
:meditada:s, de que deram a prova em J uizo, impetraram uma or.dem 
de habeiaAS-corpw para a garantia do exercício de suas funcções e o 
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Supremo Trfbunal Federal houve por bem decidi>r, em accórdão de 6 de 
J unhb, que a Me::m tinha competenci~ paira funccionar, índepen4 

dentemente de eleição, darante toda ·a .sessão extraordinaria e até a 
nova eleição, na subsequente sessão ordinaria da assembléa. 

"O •Supremo T ribunal Federal, tomando conhecimento da 
petição .de fls. 2, concede a impetrada {)rdem de halJeM·COrJ!I.4' 
preventivo, para que os pacientes, nos termos finaes de seu pe-
.dido, ·possam se lacomover livremente e penetrar sem coacção 
no edifício da Assem:bl13a Legislativa, em Nictheroy, e ·ahi exer· 
cerem livres de oonstrangimento, durante o período da fl!'lSsão 
extraordinaria convocada para o dia 10 do corrente, e emquanto 
ella durar, as funcções de Presidente e de 1" e 2° Secretarias 
da Mesa da Assembléa.." 
Â esta soberana decisão do Poder J udiciario Federal, supremo 

interprete de nossas leis, <>S Deputados da paxcialid:rule governigf;a 
oppuzeram o protesto inserto no J arna.l tU• Oom~rdio de 7 de J unh<>, 
declarando que não se submetteriam ao julgado. e que não compare-
ceriam á sessão extra<>rdinaria., relegando para ·a oossão ordina.ria 
{) estudo da materia que ao -Governo parecera tão necessaria e urgente 
para a salvação publica ... 

E eis ahi como implicitamente se confessou a inutilidade da 
sessão extraordinaria. · 

Não abstante, funccionou a Assembléa em sessões preparatorias 
até o dia 19 de Julho, em que, reconhecido e empossado o Deputad<> 
Domingos Mariano Barcellos de Almeida, foi designado, com sciencia 
do Presidente do Estado, {) dia seguinte, 20 de Julho, para a solemne 
installação da: sessão extraordinaria ... 

Convencido.s, porém, o Governo e os Deputados seus correligio· 
narios da: inefficacia: da: o.bstrucção que faziam á installação da 
Assembléa e firmes no proposito de -arredarem dos seus cargos os 
membros da Mesa, lançarem-se em ultimo e extremo recul"So no cami-
nho da violencia material e mandaram, pela força militar e civil 
e pelos seus capangas; desde a noite de 19 de Julho, cercar o edifício 
da Assembléa, arrombar-lhe a porta e o assaltar, impedindo que nelle 
penetrassem, no dia 20 de Julho, os abaixo assignados e os Deputados· 
~a opposição. 

Cegos pela paixão, não viram que arrebatavam ao Poder Legis-
lativo <> edifício de seus trabalhos, impedindo a Mesa, como com· 
missão de policia de 

"empregax quaesquer meios conducentes á ordem e segurança 
__ que é obrigada a manter dentro do edifício da· Assembléa ~ nas 
· suas immediações". 

(Art. 183 do Regimento Interno.) 
Repellidos de seu antigo edifício, os Deputados da opposição e a 

Mesa oa:bwixo a-ssignada: lavraram, na mesma hora, perante o Juizo 
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Federal, o seu prot-e:áto, sendo transferido mediante a publicação àe 
editaes o local das sessões para a rua JQsé Bonifacio n. 84, na i hê.sma 
cidade de Nictheroy, -séde do Poder Legislativo do Estado. 

Desde então caraeterisou-se a divisão da Assembléa em dous 
grupos equivalentes - o dos Deputados governistas permanecendo no 
antigo edifício e o da opposição installando-se no edifício designado 
pela Mesa. 

Esse é o ponto de divergencia entre os doUI~ grupos. . 
Cumpre, entretanto, aqui salientar que a: designação do edifício 

para os trabalhos da Assembléa é ·acto da privativa competencia de 
sua Mesa, na qualidade de commissão de policia. (Art. 35 do Regi-
mento Interno). E' essa a pratica dos parlamentos. 

Ainda ha pouco a Mesa da Camara dos Deputados transferiu por 
acto proprio, para o Palacio Monrõe, o local de suas sessões, sem 
consulta á Casa. 

•Assim procedeu tambe~ o actual Deputado Federal Alves Cost·a, 
em 1910, quando o então Presidente do Estado, Dr . .A!Ifredo Backer, 
transferiu a séde da Assembléa para ·Petropolis, sem designar o edi-
fício de suas sessões, aquelle Deputado, então presidente de uma das 
assembl-éas que se disputavam a legitimidade do mandato de seus 
respectivos membros, designou por acto da Mesa e mediante editaes 
o edifício em que a Assembléa deveria funccionar. E igual procedi-
men'OO teve o Dr. Modesto de Mello, Presidente que era da outra as-
.sembléa em litígio. 

E ainda naquelle ·anno, já sendo então Presidentes :respectiva-
mente os Drs. Sebastião de Lacerda e Edwiges de Queiroz, tendo as 
suas assembléas deliberado por votação transferir de novo a sua séde 
de Petropolis para Nictheroy, foram as respectivas. Mesas, por acto 
proprio, que designaram o edifício para suas se3sões na séde escolhida 
pela assembléa. . 

Todavia, e apezar da Mesa estar exercendo uma funcção · legi .. 
tima, o Governo do Estado ainda tentou assaltar o novo edifício, 
ameaçando os Deputados opposicionistad eom aggressões que justifi-
earam um segundo hJabeo,s-corpu$. impetrado do !Supremo Tribunal 
Federal e concedido pelo venerando accórdão de 25 de Julho, em que 
se reconheceu a legitimidade do acto da Mesa transferindo o local 
das sessões da Assembléa~ 

Contra essa decisão ruinda se rebellaram o Governo e os ·seus 
Deputados, não comparecendo ao novo edifício. 

Entretanto, é curioso e notavel, os mesmos Deputados que, em 
documento publico, desrespeitaram o primeiro habeas-corpus e impu-
gnaram a legitimidade de poderes da Mesa composta dos signatarios 
desta representação, desistiram - ao tempo do seg'llhiÀIJ h~ibealf,..cO!t"p''$ 
- daquella teimosia e permaneceram no antigo edifício da Assem-
bléa, simulando sessões extraordinarias sob a direcção de quem~ ... 
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Elo mesmo primeiro Vice~Presidente Ponee de Léon, e de dous sup-
plentes de Secretarias, cuj'os poderes eram, como subertitutos; even· 
tuaes, oriundos da roosma eleição que em 1913 investira os abaixo 
llssignadoa das funcções de Mesa da Aosembléa ! ! 

E assim durante toda a simulada ses~:~ão extraordinaria, elites 
proprios deixaram de proceder á eleição de nova Mesa, julgando bôa 
a interpretação que antes impugnavam s6 porque os abaixo assignados 
lhes eram adversos. 

Portanto,, Exmos·. Senhores, em obedincia á lei, com a: sancção de 
urestos do Supremo Tribunal Federal, tem a Assemblêa Legislativa 
funo~ionado normalmente, sob a direcção de suo. Mesa legitima, tanto 
durante _a sessão extraordinaria, como em a presente sessão órdinaria, 
em que foram os abaixo a·ssignados reeleito:; para os respectivos 
cargos. 

E a que fica reduzida a representação do Sr. Presidente do Estado 
e dos tres Srs. Deputados governistas contra üs arestos do Supremo 
Tribunal? 

A' primeira das decisões dessa Egregia Côrte de Justiça, ao 
accórdão de 6 de Junho, os proprios governistas mais tarde submette· 
raro-se e delle se aproveitaram para manter, na direcção da sessão 
extraordinaria que simularam, os substitutos eventuaes dos membros 
da Mesa reconhecida legitima. E foi perante aquelles su'bstitutos que 
o Presidente do Estado compareceu para lêr a sua mensagem. 

A outra decisão do Supremo Tribunttl quP. af.fecta a Assembléa 
Legislativa, é o accórdão de 25 de Julho, em que se confirmou legitimo 
o acto da Mesa transferindo para novo edifício o local de suas sessõe·s. 
E esta derisão não tem nadn. qu~ repugne á consciencia, nem melindre 
a fórma: republicana da organização do Est~doJ nem ao funcci'ona-
mento constitucional do seu Poder Legislativo. 

E' certo que nesse u.It.:mo aresto mandou o Supremo Tribunal 
Federal que se responsabilizasse o Presidente do Estado por ter des-
ucatado as ·suas decisões, a€sim como já proferiu tambem uma sentet~.Ça 
sobre um incidente do proces8o de r~sponsabilidade, que se promove 
oontra o mesmo Presidente do Estado. 

Que não se commentem, porém, aqui estas decisões ultimas, nem 
as imprecações contra: ellas levantadas pelo proprio accusado, a quem 
11e deve recouhece.r, porque é humano e explicavel, o direito de mal-
dizer da justiça que lhe apura a responsabilidade criminal ... 

E assim tambem não é condigno com a auto·nomia dos poderes 
constitucionaes que - ·para corrigil-os - se discutem os arestos d() 
Poder J udiciario perante o Poder Legislativo, a quem outras fun-
cções, mais nobres e suas proprias, são commettidas pela Con5tituição 
Federal, sem quebra da harmonia· e iudepe.o.dencia que deve existir 
entre os poderes constitucionaes da Republica. 
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E, resumindo, para conduir, os abaixo assignados· syntnetizam as 
presentes informações nos itens seguintes, que foram provados perante 
o Poder J udiciario Federal, e a ·aaber: 

1. o - A Mesa da Assembléa Legislath-a do Estado, constituída 
pelos abaixo assignados, eleita na ultima sessão ordinari.a de 19'13, 
exerceu as respectivas funcções, conforme o seu Regimento Interno e 
a inte;rp:.:etação, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ;'3eS-
sões preparatorias e na sessão extraordinari&, desde 6 de Junho até 
1 de Agosto de 1914. 

2. o - A essa interpretação posteriormente submetteram-se os 
proprios Deputados governistas, simulando .a sessão extraordinaria em 
que não elegeram nova Mesa e foram dirigidos pelos substitutos even-
tuaes dos abaixo assignados, mediante a dolosa allegação do não com-
parecimento destes áquellas reuniões illicitas .. 

3. • - Installada a sessão ordinaria em 1 de Agosto de 1914, con--
forme o preceito do art. 7° da Constituição do E<>tado, foram os abaixo 
assignados reeleitos para servir nos seus respectivos cargos, em que 
estão até hoje servindo. 

4. o - Na: legitimidade do exerci cio de suas funcções, a Mesa 
abaixo assignada transferiu o local das sessões do preJio particular 
da rua Visconde do Rio Branco para outro, em identicas condições, 
da rua José Bonifacio n. 84, ambos da mesma cidade de Nictheroy. 

5. o pão ha dualidade de Assembléas no Estado; a·penas os Depu• 
tados que obedecem ·á orientação do Governo do Estado persistem no 
erro de não comparecer no edifício legitimamente designado pela Mesa 
da Assembléa para seus trabalhos legislativc.s. 

6. o - O processo crime intentado contra o Sr. Presidente do 
Estado é uma causa meramente judiciaria, que escapa ao exame e á 
competencia do Congresso N acionai, a menos que este não queira 
intervir, desde já, para: amnistiar o accusado e Eeus cumplices. 

Nestes termos a Mesa da Assembléa Legislativa espera que o 
Congresso Nacional mande archivar as mensagens que lhe foram 
enviadas sob a presente materia, e, não tome conhecimento das suas 
reclamações por não serem pertinentes á esphera do Poder Legislativo, 

O Sr. E!pitacio Pesso-a· - .Sr. Presidente, não venho propria~ 
mente discutir o parecer em debate; venho, sim, :antecipar uma ligeira, 
singela e despretenciosa explicação do voto com que em breve ten-

.ciono .suffragal-o. Venho ao mesmo tempo trazer ao Senado algumas 
~speitosas ponderações sobre uns tantos princípios que vi hontem 
-enunmados neste recinto, como irrecusaveis postulados, .Sobre ·a com-
petencia do Supremo Txibunal Federal neste regimen. 

Membro que fui, até bem pouco ainda, d'O Egregio Tribunal, 
"Solidario com muitas das decisões, hontem tão rudemente at acadas em 
uma generalização injusta: e indefensavel, co-réu de muitos dos mes-



- 34 -

molf crimes, para os quaes hontem se lamentava a fa-lta de uma lei 
de responsabilidade, comprehende {) Senado que não me poderia con-
servar silencioso, ·apezar do retrahimento em que tenho vivido ne&ta 
Oasa, e honte!Il mesmo teria: levantado o meu respeitoso protesto, si 
o nosso illustre colleg.a pelo Est·ado do Rio de J.aneir{) não se houvesse 
antecipad-o a mim, em pedir a palavra. 

Sr. Presidente, começo por declarar que voto pelo parecer da 
honrada Commissão de Constituição e Diplomacia, mas desejo eon-
·SI.ign'ar tambem que o meu voto não significa, de m,odo algum, que 
acompanhe a honrada Commissão nas apreciações e conceitos por ella 
formulados a respeito da intervenção e da competencia do . Supremo 
Tr ibunal Federal nesta materi·a. 

Senhores, conheço bastante a situação ·política ào Estado do Rio 
de Janeiro, para affirmar que ·alli não existe uma dualidade de assem-
bléas legislativas e que, por ~onseguinte, alli não oceorre o caso consti-
tucional da intervenção do Governo Federal na economia intima do 
Estado para: manter a fórma republicana federativa. Ha alli uma 
assembléa unica, de cuja legitimidade nunca se duvidou, cuja legiti-
midade por ninguem j'ámais foi contestada; uma a:ssembléa bipartida, 
fragmentada, dividida, scindida em duas parte'3, mas uma, assembléa 
s6, e desde que se trata de uma a'Bsembléa só, é claro, é intuitivo que 
onde estiver a maior parte desse todo, onde se achar a ma:ioria desse 
Congresso, ahi se encontrará o Poder Legislat~vo do Estado. 

Ora, Sr. Presidente, este :facto é por si .só bastante pa:ra que, rinde-
pendente de qualquer outra consideração, sem necessidade de qualquer 
outro argumento, eu me sinta habilitado a dizer que o caro não é 
de intervenção federal, e, conseguintemente, que o Senado nada mais 
tem ·a fazer, com a mensagem do Presidente da Republica, do que 
mandar archival-a. 

Tivesse a: honrada •Commissão de Constituição e Diplomacia. se 
limitado a estabelecer esta simples premissa e della extrahir esta sin-
gela conclusão, e eu muito provavelmente não estaria. neste momento 
a fatigar w attenção do .Senado. M·as, ao envez disto, a Commissão 
se aventurou em digressões extranhas e achou azado o ensejo para 
cen·surar a acção do Supremo Tribnnal, recusando-lhe competencia no 
assumpto e, o que é mais grave, suggerindo o desrespeito ás suas sen-
tenças. 

Nesse terreno :é que não me é licito acompanhar a honrada 
Commissão . 

.Senhores, teve por acaso a •Commii:!São de Constituição e Diplo-
macia: sob .seus olhos a especie juridica tal qual ella foi submettida 
ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal' Conhece a: Commissão 
em seus pormenores, nas suas -circumstancias minimas ou mesmo na 
sua g.enese, na sua natureza, na su111 substancia, os factos como foram 
offerecidos ao exame dos juizes? Examinou a Commissão as provas 
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perante elles produzidas, viu o processo, viu os autos sujeitos a() j'llõl-
gamento do Tribunal e a cujos 'Hmi'tes este estava adstricto, pela natu-
reza mesma da sua funcção, sem liberdade para . recorrer a outras 
fontes de informação, sem ar:bitrio para se arpoiar em provaE extra-
nhas? 

Pois., se a ·Commissão de Constituição e Diplomacia,. não teve em 
seu poder esses elementos de apreciação e julgamento, como affirmar 
que o Supremo Tribunal nessa questão exorbitou dru~ mas fncções 
constitucionaes, como suggerir a desobediencia os ·seus julgados? 

Diz-se, Sr. Presidente, .que se trata de caoss políticos e ·o Su-
p:r:ern.o Trrounal nã~ póde conhecer de questões políticas. 

Srs. Senadores, um dos principios de direito mais elementares 
que conheço é que o Poder J udiciario não pódf\ conhecer de questões 
mer·amente políticas; mas conheço tambem um outro principio tão 
:rudimentar quanto este, e é que o Poder J udicia:ri~ tem competencia 
indiscutível para conhecer de todas as que:;tões politicas desde que 
isto seja indispensavel par aamparar um 'direito d~ ordem privada 
submettido ao -seu exame. 

O SR. NIL<X PEÇANHA- Apoia·d~. 
O •SR. EPITACIO PEssoA - O que o Supremo Tribunal ou o Poder 

:r udiciario não póde fa:zer, senhores, é julgar questões meramente, pu-
ramente, exclusivamente políticas ('Tllierely, purely, exx;l'l.tSti}vely poli-
tiJcal q1.11i3stio$, como dizem os autores americanos). Mas, desde que 
de envolta com a questão política: vem uma questão de direito pri-
vado, garantido em lei ou na Constituição da Republica, ·O Poder 
Judiciario tem o direito de examinai-a. Mais do que isto: faltaria: 
ao seu dever mais elementar, mentiria á sua altíssima funcção' social 
se o não fizesse. 

Sr_ Presidente, eu não digo que o Supremo Tribunal tem autori-
dade para julgar as questões meramente políticas. 

Não digo sequer que elle deve resolver as questões políticas, 
sempre que ellas Ih~ sejam submettidas -simultaneamente com questões 
de direito privado. Não; o que digo é que o Poder Judiciario não 
póde deter-se deante da materia. politica si por ·acaso a elucidação 
della: fôr essencial, necessaria, indispensavel para amparo do direito 
privado ·a que, pela ·Constituição, elle tem de a:cudir. 

Senhores, não desejaria lembrar -ao Senado a opinião. de e5cripto-
res que se teem úccupado desta· materia, e o não desejaria pa.ra não 
incorrer na pecha de erudição de :fancaria, a que lrontem aNudiu o 
honra-do Senadotr pelo Espírito Santo ; mas sinto que a minh'a opinião 
é :tão de.sautol"izada:, .sinto-me tão embaraçado em contrapol--a â 
IRutoridade indiscutível do meu n~bre collega, que peço lp€1"Illissão ao-
Senado para lhe roubar mais ·alguns minutos de sua attenção, dando-
lhe conhecimento do .que dizem aquelles que teem a;Utoridade e com-
petencia para pontificar ne~es .a-s...«umpto.s. Tdve o cuidado de ·adstrin-
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gir-1lle a um numero muito limitado de ooeiiptorres, e mesmo de esco-
lher os trechos mais laconieoo, precisamente pa.ra não cança;r a atten-
ção dos meus collegas. 

Diz o Duque de N oailles: 

"0 Poder Judiciario toma eonhecimento de questões políti-
cas, desde que se .apresentem sob a fórma de casos judiciarios. 

Nos Estados Unidos, a intervenção dos tribunaes nas questões 
políticas é um facto normal e constante ... " 
E elle explica que este phenomeno se observou mais frequente-

mente no começo da Republica, porque mais tarde .as repetidas deci-
sões da Suprema· Oôrte fizeram tão rígida a doutrina, que as hypo-
theses não mais se repetiram. 

Diz Lawrence Lowell: 
"Desde que a questão politiea se levante na demanda será 

decidida como qualquer 'Outro incidente da eausa." 

r>iz Burgess : 
"'Si o acto ·se relaciona exclusivamente com interesses polí-

ticos, e de envolta com estes ha direitos individuaes por elle oi-
fendidos, a juri.sdicção dos tribunaes é então irrecusavel." 

Diz Willoughby: 

"Não se póde recusar a jurisdicção dos tribunaes, quando a 
questão política se envolve necessariamente com os direitos pri-
vados submettidos á justiça, ainda que se trate de questões da 
maior importancia politic81 - eV;en though question.s of extreme 
poUtioaZ imporlom.ce." 
O Sr. Ruy Barbosa, cuja competencia é sem par nestes assum-

ptoo, ·assim se manifesta: 

"Uma ques.tão póde ser distinctamente política, altamente 
política, puramentt> política, fóra dos dominios da justiça e, com-
tudo, em revestind-o a fórma de um ple-ito, estar na competencia 
dos tribunaes, desde que o a;cto legislativo ou executivo, contra 
o qual se demande, fira a Constituição, lesando ou negando um 
direito nella consagrado." 

Ora, pergunto eu ao Senado, haverá facto mais judicial, mais 
privativo da alçada, dos tribunaes, Jllais expressamente consagrado na 
nossa Oaxta Constitucional do que o direito de locomoção~ E si eooe 
direito pede ao Supremo Tribunal o amparo da sua justiça, póde o 
Supremo Tribunal recusar-se a cumprir o dever constitucional do 
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habeas..corJY!.W, a pretexto de que a vio-lencia proveio de um poder 
político, ou é determinada por moti'Vos de ordem política~ 

Eu estou, Sr. Presidente, discutindo a questão em these; não· 
discuto - e preciso deixar isto assignalado - a questão do Estado 
do Rio de Janeiro. A. questão do Estado do Rio, no seu aspecto judi-
cial, eu a conheço menos, provavelmente, do que a honrada Cop:1.· 
m"issão de Constituição e Diplomacia~ O que sei da questão do Estado 
do Rio na sua passagem pelos tribunaes é o que, por alto, tenho lido 
em publicações do J orncil do Commercio. E, para mostrar a isenção 
com que fallo neste a\9Sumpto, para mostrar que não sou arrastado 
aqui pelo espírito de solidariedade com o Supremo Tribunal, declaro 
ao Senado que me causou má impressão, pela: leitura do Jorn{Ll do 
Oom:mercio, o segundo hJa,beru-corpu.s concedido por aquelle Tribunal 
á Mesa da· parcialidade da Assembléa qne obe·dece ás in,spirações do 
meu i11ustre amigo, Senador pelo Rio de Janeiro. Má impressão, digo, 
não pela frulta d-e competencia do Supremo Tribunal, porque a sua 
competencia nesta materia reputo indiscutível, mas no tocante á ju&-
tiça da decisão e á precipita-ção com qne ella foi proferida. F.allo em 
tthese. Em easos eoncretos é bem possível que o Supremo Tribunal 
erre, Jll:.as isto não é motivo para restringir-lhe a. jurisdicção constitu-
cional, nem 'Para ·ameaçai-o de cadêa, nem pa·ra ·que se arvorem em 
peccados escandalosos e mortaes pequenos desvios de competencia que 
.são frequentes nos outros ramos do poder publico, nem para se aeon-
selhax a desobediencia ãs sua-s sentenças, alvitre pernicioso e subver-
sivo, que, partindo de um ·dos poderes políticos da N açã:o, solaparia 
:pela lba·se as nossas instituições de povo civilizado e li'Vre e seria mais 
nocivo ao regimen, ás garantias individuaes e ás liberdades publicas 
do ·que quantas 1sentenças contrarias ao direito profe-cisse o Supremo 
·Tribunal. (A poriaidos.) 

Creio, Sr. Presidente, ter dito o bastante para esclarecer o meu 
voto sobl'e o paTecer em discussão. Voto a favor do pa.recer da Com-
missão de Constituição e Diplomacia por uma razão unica e decisiva: 
porque no Estado do Rio de Janeiro não occorre neste momento um 
caso 4e intervenção constitucional, e, nestas condições, nada temos 
a fazer com a mensagem do Poder Executivo sinão archival-a. Não 
acompanho, porém, a mesma Commissão nos seus commentarios e 
suggestões relativas á acção e competencia do Supremo Tribunal nesta 
materia. Para mim, e nisto nada mais faço do qne segriir a opini~o 
dos competentes, o Poder Judiciario tem jurisdicção paTa conhecer 
de todas as ·questões politicas, desde que essa investigação ·seja indis-
pensavel á garantia de um direito ·consagrado- em lei ou na Consti-
tuição. Se o Poder Judiciario exorbita, se no exercício dessai prero-
gativa, que me parece irrecusavel, commette um crime, .que seja 
punido, e, para isso, tratemos de votar a lei de responsabilidade a 
que hontem se referiu o illustre representante do Espírito Santo, 
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·aliáe deixando claro e patente o descuido do Eegi!1lativo neste assum-
pto, parque é a'O Poder I..egilSlativo e não ao Supremo Tribunal que-
compete decretar esta le-i; si o Poder J udicioario commette um crime, 
que seja punido~ por não ter tomado conhecimento de uma. questão 
poJ.itica, pürque, nesse terren'O, jámais o attingiria a lei de respon-
sabilidade do nobre .Senador pelo Espírito Santo, mas, como qualquer 
outro funocionario, pOT excesso ou prevaricação no exercício de attri-
buições legitima-s. (Muitó bem,.) 

O Sr. Mendes de A11meida - Sr. Presidente, raras vezes como 
e-sta um Senador .ou as Commissõea teem a ventura de ver ::;eus pare-
ceres ou indicações acompanhados pelo voto _unanime dD's seus collegas .. 

Desde hontem, porém, noto que a preoccupação de alguns Srs. Se-
nadores é acceitar o Ie'qUerimento e o parecer da Commissão de Consti-
tuição e Diplomacia, mas não em t<Ydas as suas conclusões. 

As conclusões, ou, por outra, os oomndJeram,da desse parecer estão 
tão intimamente ligados, e por tal íórma unidos que não é possível 
separal-os em seu contexto. O requerimento é fundado sobre consi-
derações, cuja substancia está inteiramente ligada á sua conclusão. 

O honrado Senador por S. P-aulo, porém, cujo nome peço licença 
pa.ra declarar, o Sr. Francisco Glycerio, que começou o debate, ha 
de_ -me permittir que proteste contra uma expressão de seu discurSQ 
relativamente ao modo por que foi elaborado o parecer - quando se 
referiu ao partido, que o inspirou. 
· Protesto .golemnemente contra essa· supposição. O Senado· sabe 

que, em !odas as questões politicas, que vã() á Commissão que presido, 
procuro afastar de minha pesso·a a responsa•bilidade de iniciar ou 
promover debate sobre ella·s. A outros, que não eu, tem sido commettida 
essa tarefa no intuito de bem resolver o fim que collimam. 

Desta vez, porém, não havia· meio de me afastar: o excesso de 
trabalha, a somma de sierviços distribuídos aos Jdoua outros meUlS 
illustres callegas, obrigaram-me, Sr. Presidente, a ser o Relator desfu 
verdadeiro processa. 

Partido nenhum me inspirou. As minhas responsabilidades no 
Senado. Brasileiro sobre os assumptos essencialmente políticos que 
veem a ~ebate, são claras. Nunca fui, até entrar na política, repu-
bli·cano. Em 18-8-9, combati a transformação política: que então se 
Op(lrou; e, desde que resolvi servir o paiz, no actual regimen, procurei 
seguir QB que o tinham iniciado e organizado. 

Filiado ao Partido Republicano Conservador, quando este se or-
ganizou, e tendo() entrado par11> esse prurtid() por motivo de seus prin-
cípios - entre O'S quaes verifiquei mantido o prineipil,}, a; me:u v&r, 
supereonf!titucional, que é o da liberdade de consciencia. e da manu· 
tenção intangível da Constituição Federal - o meu dever tem sido 
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nesta Casa. a estrict& e firme guarda da observancia dos pri"ncipios 
constitudonaes dessa mesma Constituição. 

Assim, Sr. Presidente, logo que os papeis viera.m ás minhas mãos, 
tTatei de examinar a questão, mas não recebi de nenhum membro do 
Partido Repu:blicano Conservador, desde () seu chefe ·até o mais humilde 
dos meus eorreligionarios, até dos meus illustres companheiros de 
trabalho sobre este assumpto, nenhum pedido, insinuação ou conselho. 

Estudei a questão como convinha, e devo declarar que af'minhas 
sympathias pessoaes eram veios políticos que acompanham o nobre 
SenadOT pelo Estado do Rio de Janeiro, não só porque S. Ex. fez 
no seu Estado e no paiz uma administração digna do seu e do nome 
da nossa j;erra, como pessoalmente é um cavalheiro estima:vel, delicado 
para com o.s que wm elle tratam, correcto na vida social, entre os 
homens com que convive. 

Não tenho a honra de conheoor pessoalmente o Sr. Tenente Feli-
ciano Sodré, chamado agora a presidir os destinos do Estado do Rio 
de Janeiro, e não tenho tambem relações peswaes com o Sr. Oliveira 
Botelho, que ora preside esse Estado. 

O que fiz, portanto, foi examinar a questão com toda a boa von· 
tade para -rer se podia dirimil-a com toda a correcção. 

No exame dos papeis não me limitei a ler a mensagem do Sr. Pre-
sidente da Republica nem . as duas reclamações do Presidente do 
E11tado e da Mesa da maioria da Assembléa, redigidas em termos 
vehementes, com'O a que acaba de ser lida pelo nobre Senador pelo 
Estado do Rio de Janeiro, mas fui solicito em examinar os faetoa e os 
documentos comprobatorioã dessa mensagem. 

Estudei ·com todo o cuidado os pedidos de 1Uib~·corptt.8 apre· 
sentados ao Supremo Tribunal. Examinei todos us accórdãos e os votos 
proferidos pelos Ministros daquelle respeitavel Tribunal e o· muito 
poderoso vot() nelles exarados pelo n-O'tavel jurisconsulto, o Sr. Dr. 
Pedro Lessa; examinei o Regimento da A.ssembléa, .a Constituição e 
a Reforma Constitucional do Estrudo do Rio de Janeiro, a justificação 
feita pelos oovalheiros que formam a Mesa eleita pela maioria da 
AssembléBJ, e, finalmente, conheci-a. como todos nós, Senadores; polí-
ticos, jornalistas, conhecemos os debates politicos que se levantaram 
em torno desta questão. · 

Nem eu poderia, como professor de direito, jornalista e Senadnr, 
trazer ao conhecimento do Senado um estudo feito sobre a perna e 
por considerações de partido. 

O meu protesto está feito quanto ás palavras do nobre Senador 
por S. Paulo e dada,; quanto ao exame dos líabeVJS-Ico.rpr!.i$, a respo'sta. 
ao honrad() Senador pela Parahyba. 

O ponto principli.l de toda a argumentação apresentada é o que 
diz respeito á compettencia do .Supremo• Tribunal Federal no assum.pto 
em debate. Aliás, estou certo de que ninguep:~. discutiria o parecer 
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da Commisaão de Constituição e Dip: oma.ei81, se as explicações hontem 
d~·das pelo nobre Senador pelo Espírito Santo não levassem a questão 
para o terreno do qual a Commissão não se approximou. 

O Sx. EPITAcro PEssOA - Que deveria ser afastado do debate. 
OSx. MENDES DE .ALMEIDA - A Commi.ssão examinou e analysou 

todos os i6en..'l do projecto, porque isto ê realmente um processo, pr()-
curando os elementos que podiam servir de base a uma resolução 
formal. 

Como belJl disse o nobre Senador pelo Espírito Santo e como 
repetiu o n<>bre Senador pela Parahyba, niio preciso trazer para o 
Senado a legião de escri ptores que na Europa e na Ame rica se teem 
occupado do assumpto, porque faço ao Senado a justiça . de que sabe 
perfeitamente tudo quanto se tem escripto sobre as competencias de 
cada um dos poderes de uma &publica federativa mais 0'11 menos 
modelada no espírito dà Federação Norte Americana. 
. Nenhum dos que ·estudam o direito constitucional ignora o que 
sobre os princípios fundamentaes do regimen federativo disseram os 

1 grandes escriptores europeus ou americanos, e especialmente os que 
trataram da jurisprudencia da Supremá Côrte dos Estados Unidos. 

!nu til é ~presentar o ,longo rói desses escriptores. Este assumpto 
foi esgotado pelo Sr. Senador Ruy Barbosa, em seus trabalhos, tão 
conhecidos. O nobre Senador pela Parahyba, porém, concordando com 
o parecer sobre os casos meramente políticos, adduziu considerações, 
dizendo que o Supremo Tribunal Federal podia oocupar-.se compe-
tentemente em casos políticos, em assumptos em que estivesse envol-
vido .o direito privado. Mas, quem isso contestouª 

Quem negou, no parecer, essa competencia ~ S. Ex. de certo não 
leu cumpridamente o parecer. 

Não é, pois, culpa da Commissão de Constituição e Diplomacia 
e muito menos do humilde &!ator desse documento, que tem profes-
sado essa doutrina durante muitos annos e, portanto, não commetteria 
tal falta. 

Bem se vê que o Supremo Tribunal Federal, quando tem de estu-
dar llEl processo nos casos estabelecidos pela Constituição Federal -
e isso está declarado no parecer da Oommissão de Constituição e 
Diplomacia - tem direito de investigar questões políticas quando 
ellas estão em relação, ferem, prejudicam ou auxiliam qualquer doo 
direitos privados. Mas, francamente, foi isto de que tratou o .Supremo 
Tribunal Federal nos assumptos que motivaram estes n.nb-'ea.s-corpus? 

A Oommissão de Constituição e Diplomacia bem dividiu as 
questões naquillo que se dizia respeito á livre locomoção, á liberdade 
dos Srs. Deputados do Estado do Rio de Janeiro, ao direito de se ' 
reunirem ou não. O Supremo Tribun-al Federal tem plena competen-
cia, nos casos indicados no parecer, mas do que não tem é de reco-
nhecer a Mesa da Assembléa, é de oonsidera.r, por consequencia, um 
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caso político, em decisão .sua, quando não houve processo a: isso refe-
rente, e quando nenhum direito privado entrvu em questão nos papeis 
em debate. 

V. Ex. sabe perfeitamente, dirijo·m~ ao nobre Senador pela 
Parahyba - que não se tratou da liberdade de Deputados, que não 
se tratou nos accórdãos censurados pela Commissão de Constituição e 
Diplomacia, de propriedades de SS. Exs., nem do direito de se casarem, 
de constituírem familia ou de estabelecerem successão; tratou-se 
simplesmente de permittir que a Mesa da Assembléa, legalmente 
funccionando ao tempo das sessões preparatoria.s, pudesse arrogar-se 
o direito de continuar a funccionar em ses.>ão legislativa nova, sem 
eleição nova, quando ha um dia aprazado pela Constituição do Estado 
do Rio de Janeiro, de accôrdo com o Regimento e a Constituição esta· 
dual, pa.ra que a maiori·a da A~mbléa: se reuna e eleja a nov.a Mesa. 

Pretender, Srs. Senadores, o Supremo Tribunal Federal pudesse 
determinar que uma Mesa anterior proseguisse até o fim de umtt 
sessão n<Jva.m.entte installada, é theol'ia impropria da seriedade das 
nossas decisões, é não ter conhecimento com.Pleto, perfeito, da: Consti-
tuição Federal, e, na hypothese, da do Estado do Rio de J aneiro. 

VV. Exs. sabem perfeitamente que quando fallo nestes assumptos 
não estou apaixonado por este ou aquelle lado. E todos sabem que 
sou um vencido na política nacional. . 

Ma.s, depois quet resolvi servir, como lealmente o tenho feito, o 
regimen, quiz saber .a quem devia acompanhar, a quem devia ouvir, 
procurei conhecer o·s autores do regimen, aquelles que o promoveram, 
entre elles os no·bres Senadores por S. Paulo e pela Bahia, e que 
foram os orien_tadores, os respon&avei.s pela organização da Republioa 
~rn~ . 

V. Ex. sabe perfeitamente que eu tenho acompanhado toda a 
evolução política do regimen, e o Sr. Franci;;co Glycerio mesmo e os 
seus dignoo companheiros, pelo exemplo e votos dados de accôrdo com 
as conclusões do parecer da Commissão, durante tantos annos, mai.:> 
o justificam e garantem as opiniões emittidas pelo Relator. E, pois, 
inteiramente independente de partido, livre de preoccupação pessoal 
e só com o intuito de, uma vez por todas, dirimir essas questões con-
stailtes que são o villipendio e a desmoralização do regimen repu· 
blicano. 

Acompanho realmente pari-pa.s.su, dia por dia, todas essas evo· 
luções e discussões políticas e vejo que no praprio Estado do Rio de 
Janeiro, durante muitos annos, -a Assembléa se reune ordinaria e 
extraordinariamente de accôrdo com as determinações de sua Consti· 
tuição e de seu Regimento, que são aquellas que a Commissão cita. 
Sempre se faz eleição nas se&sões ordinaria e extraordinarias, e até um 
dos actuaes Ministros do Supremo Tribunal, o Sr. Dr. Sebastião de 
Lacerda, foi duas vezes eleito nessas condições. 
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Tudo isso demonstra que o que se está passando no Estado do 
Rio é na verda.de o ·que a sua CollfltituiçãO' e-stabelece e o seu Regi-
mento permitte. E realmente poderia tambem a Mesa não querer 
fazer a eleição, poderiam os DeputadQs nã10 fazel-a_ tambem, allegando 
que ne·ssa :se,sB~(} não ·Se dava a hypothese da leitura da mensagem, 
pois 'era uma sessão extraordina:ria. E é e~sa tambem a razão pela 
qual tenho affirmado que, emquanto durassem as sessões preparato-
rias, estava muito bem regulada 8l direcçã<>' dos trabalhos da Assem-
bléa, pelos membros da Mesa da ·ses.são anterior. 

Mas no dia em que a maioria da Assembléa se reuniu, no dia em 
que compareceu ·ao edifício das $SSÕes... · 

O SR. Nn.o PEÇANHA- Não é maioria. tal. V. Ex. deu parecer 
antes de conhecer da questão, só ()UVindo o lad() do Governo. 

O SR. MENDEs DE ALMEIDA - Não ha t~l. V. Ex. deve dizer qual 
a maioria que tem. 

O SR. NILO PEÇANHA - Maiori.a de nm vbto. Seis Deputados 
perderam () mandato. 

O SR. MENDEs DE .ALMEIDA :- Seis Deputados perderam o man-
dato! Então V. Ex. queria que ·a Commissão declarasse perdido o 
mandato dos Deputados da .Assembléa Esta.dual ª 

O SR. N'ILO PEÇA;NJHA - O Senado não tinha que declarar isso. 
Ha a pena eonstitucional decretada pelo poder competente. 

O •SR. MENDES DE .ALMEIDA - Mas a Assembléa Estadual não 
declarou taes logares vagos. 

O SR. NILO PEÇANHA- Declarou, sim. São Deputados que cele-
braram contractos dinheirosos com a União, que perderam o seú 
mandato. 

O SR. MENDES DE .ALMEIDA - Por mais indignos, por mai·s cri-
minosos que sejam esses Deputados, elles ·continuam Deputados até 
que o poder competente os declare excluídos da Assembléa. 

O SR. NILO PEÇANHA- O poder eompetente é a Assembléa. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - Mas esta só póde resolver pela 

maioria dos seus membros. 
Sinto muito estar em desaccôrdo com o nobre Senador, mas de-

claro que não acho autoridade no Senado para declarar não Depu-
tados á Assembléa Estadual esses delictuosos ·a que se refere o nobre 
Senador. 

O SR. NILO PEÇANHA - Nem carecemos que o Senado ·declare. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - O que não podia a Commi.ssão de 

Constituição e Diplomacia era tomar conhecimento de outra cousa 
que não viesse na mensagem rujeita ao conhecimento do Senado. 

A allocução do illustre Senador pela Parahyba foi realmente um 
hymno ao Supremo Tribunal Federal, mas quasi toda póde-se dizer 
conltraria ás ma·nifestações que contra esse venerando Tribunal fez 
o nobre Senador pelo Espírito Santo. 
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O -SR. EPITACIO PESsoA - Foi delle que partiu o ataque. 
O .SR. MENDES DE ALMEIDA - :Mas o que não perdôo ao nobre 

Senador é dizer que a Comm.issão de Constituição usou dfl phra·5es 
inoonvenientes; como tambem disse o nobre Sen-ador pelo Rio de 
Janeiro que nós usamo& de palavras doces para com os adversarios. 

ÂB palavras não são do-ces nem amargas; são palavras sinceras, 
simples, jurídicas. 

Em relação; por exemplo, ao Tribunal, Rnalysou os actos a Com-
missã-o unwamente com, as seguintes palavras: "·Em nenhum dos tlteM 
dos arts. 56 ·a 62 da Constituição Federal se encontra que o Tribunal 
possa regular a vida dos corpos políticos da União ou dos Estad(}s, 
interpretando as respectivas Conatituiçõea e leis especiaes ou peculia-
res aos mesmos Estados sinão em ca·so (é o caso de que S. Ex. tratou) 
de revisão do art. 5'9, pel-o que, -apezar do espírito moderno a que se 
referiu o nobre ·Senador pela Capital Federal, Sr. Alcindo Guanaba.:ra, 
n.o seu discurso de hoje, de ampliação de casos de habeas-aorJYUS, não 
póde o Poder Judiciario invadiT a esphera de acção politica d·a União 
ou dos Estados, tomando deliberações. que infrinjam disposições posi-
tivas das Constituições estaduaes e até os Regimentos -que estatuem 
sobre a v_ida interna das corporações. p(}liticas." 

Haverá ,E.OT aca5o, senh0ores, alguma cousa de offensivo nos tre-
chos a cuja leitura estou prooodend0o~ 

O SR. EPITACIO PEssoA - Absolutamente não. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - E' claro que não, e nem eu, que 

sou cult~r do direito e um cultor da fórma, da dignidade, da convi-
vencia da vida social, seria capaz de arriscar uma expressão siquer 
que pu·desse melindrar um particular, um homem político, quanto 
mais um poder constituído da Bepublica .•. 

E este protesto tem razão de ·ser, para que não paire no espírito 
da:quelles que não conhecem os termos do parecer a idéa de que de 
facto consta delle qualquer causa que possa melindrar a susceptibili-
dade de qualquer dos membros do Supremo ·Tribunal Federal. · 

Vê -o nobre Senador pela Parahyba que a accusação que, indire~ 
etamente me íoi por .S. Ex. irrogada, não tem razão de ser, ainda 
mesmo porque é claro que, se eu me aven't'uraaee a ta.nto, -a Commissão 
de que faço parte me deteria o passo. 

Mas, dizem os documentos juntos á mensagem. 
(Lê ,cJs '(J;Ccó'f:dãos e os 'IJio'tos do jwrista Dr. Perllró Le8Sa.) 

Neste ponto s'ómente é que póde prevalecer o voto do Tribunàl 
e não naquelle que manda que a :Mesa seja mantida em toda a sua 
plenitude até o fim ·do mandato. 

O SR. EPITACIO PEssoA - O Supremo Tribunal manda que con-
tinue a Mesa da. A&sembléa que elle garantiu pelo primeiro oobeas-
corJ711i9, isto é, que ella continue a dirigir a Assembléa ª Faço esta. 
pergunta porque tenho idléa de haver lido em um jornal que o que 

I 



-44-

o ·Tribunal resolveu foi que a Mesa daquella Assembléa: a dirigisse 
só durante a sessão extraordinal"ia. 

O SB. MENDES DE ALMEIDA - Este é o primeiro aooórdão. E, 
como o Governo do :Estado não attendeu ao primeiro accórdão, man-
daram-n'o processar. O S&. EPITACIO PEssoA - Mas, determinandú o primeiro accór-
dão que a Mesa da A.ssembléa ~ a dirigirá. a~ante a sessão extraor-
dinaria, finda esta, ipso faicto, fmdam os due1tos dessa Mesa. 

O S&. NILO PEÇANHA - Perfeitamente. . 
O 8&. MENDES DE ALMEIDA - Já vejo que estamos todos de 

accôrdo! Não havendo, pois, senhores, nenhuma sentença federal a 
executar, nada mais resta, porque a parte política não é da compe· 
~ncia do Supremo Tribunal'\ 

Isto p()sto, todos aquelles, mesmo os que impugnam o parecer da 
Oommissão estão com elle de accôrdo. 

O SB. NILO PEÇANHA- O parecer é excellente. 
O S&. MENDES DE ALMEIDA - Foi por ã.sto talvez que eu disse 

que tínhamos sidü felicíssimos, pois que elaboramos um parecer com 
O qual tod()S está() de acoordo'. 

O S&. EPITACIO PEssoA - E não ha liberdade individual no 
caao? 

O SB. MENDES DE ALMEIDA - Absolut amente não. 
O SB. EPITACIO PEssoA - Então a coacção não envülve um caso 

de liberdade' · 
O S&. MENDES DE ALMEIDA - Não, tanto mais quanto o Supremo 

Tr.ibunal Federal só póde deliberar em reviSão de processos findos, 
de accôrdo com <>s pontos marcados no parecer. · 

O SB. EPITACIO PEssoA dá um aparte. 
O S&. MENDES DE ALMEIDA - Na parte relativa á revisão d()s 

processos findos é que o Tribunal tem competencia ... 
O SR. EPITACIO PEssOA - Processo findo é revisão. Neste caso 

V. Ex. exclue o art. 62 da Constituição, que garante o h(Jj_beas-corpus. 
O SR. MENDEs DE ALMEIDA - Não excluo, tanto mais quanto no 

parecer ·se -salienta este ponto. Não omitti causa alguma. O parecer 
é claro, breve e preciso. 

Eu, porém, entendo que nesta questão não ha:, além da unanimi-
dade do voto para a conclusão -do parecer, causa melhor do que definir 
bem o modo de pensar do Senado. 

Os considerandos que delle constam são formaes e sem .ambages. 
São evidentemente os motivos dessa conclusão. 

. Para isso pensei apresentar um requerimento para que o parecer 
seja votado da seguinte fórma: "Requeiro que se ponha a votos o 
pareoor que se discute, isto é, sua substancia e sua respectiva con-
du~o, e que esta votação seja nominal." 
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Quer dizer que quem votar pelo parecer acceita os considerando& 
que motivaram a sua :resolução. 

Agradeço ao Senado a attenção que me dispensou e acredito que: 
o parecer da Commissão interpretou os verdadeiros princípios consti-
tucionaes ·em tão grave assumpto. 

O Sr. Presidente - O requerimento de V. Ex. só poderá se:tt 
apresentado na occasião da votação. 

O Sr • ..\dol1pho Oor.do não vem discutir o parecer da illustrada.. 
Corqm.issão de Constituição e Diplomacia, mas fazer uma ligeira jus-
tificação de seu voto. 

Votará exclusivamente pela conclusão do parecer. Diverge da-
quella Commissão em um ponto de doutrina accrescendo que o parecer 
foi publicado desacompanhado de quaesquer documentos que pudessem 
fornecer elementos para um juizo seguro fl imparcial acerca do caso. 
do Rio de Janeiro. 

Assim sendo, o que lhe cumpre_ é votar para que seja archivada 
a mensagem do Sr. Presidente <la Republica. 

E' essa precisamente a conclusão do parecer, não podendo, entre-
tanto, concordar com alguns conceitos constantes desse documento_ 

Entende a illustrada Commissão de Constituição e Diplomacia 
que a intervenção da União em negocios peculiares dos Estados com-
pete sempre; em qualquer dos casos d<> art. 6° da Con!#tituição política. 
aó Poder Executivo. 

O orador sempre sustentou nos debates em que tomou parte na 
outra .Casa do Congresso, a proposito das intervenções solicitadas para 
os Estados do .Amazonas, Matto Grosso e Rio de Janeiro, 'que tãO< 
grave é a intervenção com o fundamento de haver sido violada a 
fórma republicana federativa, tão sérias podem ser as suas conse-
quencias para a vida da Federàção, que só deverá ter logar em virtude 
de uma lei especial. 

Esta é a opinião dos mais illustres publicistas da America do 
Norte e da Republica Argentina, cujas constituições consagram, em. 
relação ao assumpto, disposições identicas ás da nossa lei fundamental. 
E essa é a pratica, essa é a jurisprudencia da .America do. Norte. 

Essa deveria ·ser tambem a pratica adoptada em nosso paiz, mas 
infelizmente não tem sido. -

Se em 1910 o Congresso se considerou competente para autorizar· 
uma intervenção no Rio de Janeiro, afim clJe "manter a fórm4 rep-u,-
blicana fed8'1"iJ,fJi'l1a", posteriormente o Poder Executivo interveiu no-
Estado do Ceará com o mesmissimo fundamento! 

Isso demonstra a necessidade de ser regulamentado o art. 6° .. 
E', effectivamente, indispensavel definir-se a competencia dos poderes-
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federaes para a intervenção da União nos c:fiversos casos estabelecidos 
naquelle artigo. 

A quem cabe a intervenção~ Ao Executivo~ Ao Legislativo! Ao 
Judiciario? E' -indispensavel definir-se o que seja fórm.(J; repUb'M..cahSaJ 
fememfliva, como é indispensavel definir-se a ncção do interventor. 

O orador faz longas considerações com o intuito de demon!:l'trar 
que a necessidade de tal regulamentação cada dia mais se accentua. 
Essa regulamentação impedirá •abusos, impedirá que um apparelho 
benefico na vida .da Federação seja convertido em instrumento desti-
nado a garantir ás aggremi'ações partidarias a usurpação de funcções 
e poderes! 

Em uma palavra: não tendo podido formar juizo algum sobre 
o caso do EstM.o dd Rio de Janeiro, porque o parecer da illustrada 
Commissão foi publicado sem quaesquer documentos, e não concor-
dando com alguns conceitos constantes desse parecer, votará exclusi-
vamente pela conclusão. 

O Sr. P.i'nh.eiro Ma.chad;o (*}' - Sr. Presidente, não é a questão 
do Estado do Rio d~ J ane.iro que me leva a occupar a attenção do 
Senado e, sim, os conce.itos externados neste momento pelo illustre 
Senador por ;8. Paulo, o ISr. Adolpho Gordo. 

Mui perigosa se me antolha, Sr. Presidente, a doutrina sustentada 
por S. Ex., antagonica aos princípios victoriosos, prégados desde o 
inicio da Republlca por aquelles que, como S. Ex., concorreram para 
prégar e sustentar o regimen republicano. 

Não é de hoje, mas desde a Presidencia do mallogrado e saudoso 
republicano, Sr. Prude11-te de Moraes, que se pre.tende modificar o 
regimen constitucional, estabelecido n01 art. 6°, sob os fund-amentos 
que aprouve ao meu illustre collega apresentar neste momento. 

O Sx. AnoLPHoi GoRDo - Não prete.ndo a regulamentação com 
o .intuito de additar, modificar ou restringir a disposição do art. 6°. 

O :Sx. METRLLO- :Mas de interpretar. 
O 1SR. PINHEIRO MACHADO - Sr. Presidente, a regulamentação 

do art. 6° é que p6de trM.er. os perigos apo.ntados pelo nobre Senador 
por S. Paulo, · fazendo com que a.s fac~ politieas, interpretando a 
Constitu·ição a seu talante, ·a modificassem conforme os casos ocoor-
rentes que lhes satisfizessem as ambições e pretenções de momento. 

Foi por isso que não pude ouvir silencioso a doutrina por S. Ex. 
esposada e contra a qual tenho me batido desde que se fundou a 
Republica. 

Sou dos que entendem -ser esta uma questão visceral, predomi-
na.nte na vida da instituição, e ser preciso manter o regimen inter-

( •) Este discurso não foi ·revisto pelo o redor. 



vencio.nista tal qual ~ acha sabiamente delineado no art. 6° da 
Constituição. 
; 'Aa Í·llte'I'pretaçôes iD.ãO viriam senão estabeleoor nO:V•aB mooaJ.i-
dades, conforme a concepção dos commenta.dores e dos interpretadores. 

!Ag~ra mesmo, ha momentos, oocupou, eom o brilho de sempre, 
:a nossa attenção o n<>bre Sen:ador pela Parahyba, sustentando a dou-
trina perigosíssima ao regimen de que o Pooer Judiciario tem com-
petencia para intervir nas questões propriamente políticas. 

Não desconheço que, quando um direito privad<> é affectado por 
uma questão de ordem política, o Poder J udiciario póde, em especie, 
referir-se a ella, ma:s a sua decisão nun0a p<>derá tranBpôr as divisa6 
do assumpto em litígio. 

i)e outro modo seria a inversão completa do regimoo, creando-se 
um poder <>mnimodo sobre os outros poderes da Republica. Se levas. 
semos á!s ultimas consequencias a doutrina do nobre Serrador, pode-
riam, amanhã, d<>us, tre.s, quatro ou seis Senadores, recla:mar do 
Supremo Tribunal um Jícibeas-cCYrpus para garantir o seu direito de 
locomoção, e o Supremo Tribunal, B<>b o pretexto de garantir esse 
direito, reconheceria tambem a sua comwtencia para presidir esta 
~semblé'a, como aliás está se dando agora U·) caso do Estad(} d(} Rio. 

Sã(} esses os abusos contra os quaes todos devemos clamar e nos 
insurgir, não cumprindo as determinações que os tiverem por base. 

Senhores, não ha neJsta Assembléa quem não C(}nhetta o antigo 
e verdadeiro brocardo jurídico de que não ha defeito maior do que 
a falta de competencia, resultand(} dahi nullidade e insubsistencia de 
tudo quànt(} procede de poder incompetente. 

Todas as vezes que <> Supremo Tribunal, assim como outro qual-
quer dos poderes da Republica, decidir na esphera da sua competencia, 
devemos acat:al-o; mas, quando qua1quer delles estramalhar, inva-
dindo as attribuições .do ·outro, incontestavelmente ataca os princípios 
do üodigo p(}litico que iii.OS rege. 

Disse o nobre Sena.dor pela Parahyba que grandes males desaba-
rão sobre a P!itria quando fôr d~attendida uma sentença do Supremo 
Tribunal. 

Senhores, a opinião publica, a consciencia nacional estaria ao lado 
de todos os que, resguardando oo suais attribuições, impedissem a 
sua i..nvasão, viesse de onde viesse. Accresce mais que perigo maior 
correria a ordem constitucional se um Triburral, cuja competencia e 
jurisdicç.ão se exercem em assumptos differentes, tentasse perturbar 
a ·vida da Nação, fazendo prevalecer os seus arestos e decisões em 
assumpto completamente extranho á sua c<>mpetencia. 

Mas, eu não pretendia referir-me a(} be1lo discurso que o nol'ISO 
eloquente collega, Sr. Senador pelá ·Parahyba, acabou de proferir. 
I.ncidentemente fui levado a expôr .a discordancia em que estou, em 
parte, cOm os conceitos que S. Ex. externou. O que me fez vir á tri-



-48-

buna neste momento :foi o impulso superior ao desejo de me afas•tar 
deste debate, forçando-me a contestar a doutrina sustentada pelo illus-
1tre Senador por S. Paulo e que foi abraçad:a e amparada pelo inte-
gerrimo Sr. Prudente de Moraes, ·que tambcni era de opinião que o 
art. 6° devia ser regulamentado. 

Feriu-se um debate memoravel nesta .A.ssembléa, no qual tomei 
parte, como ha pouco lembrou o illustre_ Senador pelo Rio de Janeiro, 
tendo então a fortuna, nesse tempo, de ter (\ amparo, a collaboração 
e a solidariedade completa do illustre Sr. Senador Glycerio. 

Extranho por isto que o illustre republico, que então era leai1er 
da Camara dos Deputll!dos, e mais do que isto, chefe e preclaro chefe do 
Partido Republicano Federal, que tomou p9.rte activa nesta questão 
quando ella foi á Canrara dos Deputados, se esquecesse tão prompta-
mente do, lustre que S. Ex. deu então aos debates e da direcção victo-
riooa que imprimiu na ·COntenda para que fosse triumphante o ponto 
de vista que o Sr. Senador Campos Salles defendeu com rara. elo-
quencia na tribuna desta Casa. _ 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - Sempre sustentei a não regula-
mentação do art. 6°, mas sempre sustentei a competencia do Poder 
Judiciario para os conflictos estaduaes. Não mudei de opinião. 

O SR. PINHEIRO MAcHADO - V. Ex. está equivocado. Mudou e 
mudou radicalmente, como vou ter opportunidade de lembrar a V. Ex. 

O Sr. Senador Campos Salles, que foi quem nos dirigiu naquella 
campanha, em memoravel discurso que constitue até hoje sobre este 
assumpto a cartilha dos republicanos, sustentou então que o art. 6° 
não devia ser regulamentado, que eram bastante claras as suas dis-po-
sições e reputadas da maxima importancia por S. Ex., classificando-as 
de coração da Republica. 

Então sustentou S. Ex., como consta dos Anmes, a competencia 
do Poder Executivo para quasi todos o.s CIU!OS de intervenção, abrindo 
apenas uma excepção para o Poder Legislativo nos casos de dualidade 
de assembléas. 

O Poder Judiciario, meus illustres collegas, não intervem, lavra 
sentenças. Si ellas não são obedecidas, redama do Poder Executivo 
o .seu cumprimento. 

Quem intervem é o Executivo, que tem a liberdade de examinar, 
pois é o unico poder responsavel para ver se deve ou não prestar mão 
forte á decisão do Poder Judiciario. · 

Esta é a .doutrina e est-á na lettra e espírito da Constituição. · 
O illustre Senador por S. Paulo, seduzido pela doutrina .argen-

tina que não tem absolutamente applicaçào ao no.sso direito consti-
tueional, tem encantos pelo interventor. 

O SR. AnoLPHO GoRDO - Não ·apoiadp. 
O SR. PINHEIRO MAcHADo - O interventor unico, quer se trate 

de des>isões do Poder Legislativo, quer do Ju.diciario, é sempre p. Exe-
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cutivo. Si por omissão o Pod-er Executivo deixa de cumprir uma deci-
são do Legislativo, elle é passível de pena, o mesmo suocedendo se se 
tratar de uma sentença do Poder Judiciario, em assumptos da com-
p~tencia deste poder. 

O interventor no n~sso regimen é o proprio Chefe do Executivo, 
com responsabilidade, quando exorbita das suas funcções. 

Na Argentina, como os nobres Senadúres sabem, pela historia 
daquella Republioo., o interventor é irresponsavel.; dahi desmandas e 
arbitrariedades registrados quasi sempre quando ·ahi se dá a inter- · 
.vengão. 

Lá comprehende-se a necessidade de uma lei que tra~ a aeção e 
competencia do interventor. 

Eram estas as palavras que entendi dever proferir ao finalizar 
esse debate da questão do Estado do Rio de Janeiro, não como uma 
referencia a esse assumpto, mas como um protesto aos conceitos emit-
tidos pelo m~u illustre eollega, o honrada Senador por S. Paulo, 
Sr. Adolpho Gordo. (MuiJ:o bem; muito bem.) 

O Sr. A.dol:ph·o Gordo - Cumpre-lhe dar uma resposta imme-
diata ao discurso do honrado representante do Rio Grande do Sul, o 
Sr. •Senador Pinheiro Machado. 

Regulamentar o art. 6° é exercer uma funcção constitucional e 
cumprir, ao mesmo tempo, um dever. 

O art. 34, ns. 33 e ·34 da nossa lei fundamental, dispõe que com-
pete ao Congresso decretar a8 le<is ·e reslo'luçã.es necelS'SiaTfih;s- ao exelr-
crcw rJos -ppileres que perterwf'Jm á u 11Jiiio e as le~ 'Orgp;wica.s paro a 
execução C(J(Jn;pl;ef}a iúJ, OonstituJi.ção. 

O orado1: não pretende que se ampliem, se restrinjam ou se modi-
fiquem as disposições do art. 6°, porque regulamentar uma lei não é 
ampliai-a, restringil-a ou modificai-a; é ligar o seu principio á reali-
dade dos factos, é determinar, no dizer de Pimenta Bueno, os deta-
lhes, os meios e as providencias necessarill.5 para que essa lei tenha 
boa, facil P. fiel execução em toda a extensão do paiz. Que quer o 
oradod Uma lei para a execução completa, boa, facil e fiel do' art. 6°: 
quer cumprir aquelle preceito constitucional. 

E pleiteando para que a Constituição seja fiel e lealmente obser· 
vada, cumpre um dever de patriotismo. 

O nobre representante do Rio Grande do Sul recordou que o illus-
tre Sr. Campos Salles só admittia a competencia do Congressa para · 
a intervenção no caso de dualidade de gover-no;~ ou de assembléas legis· 
!ativas nos Estados. 

Ora, que significa essa dualidade? À violação de um princ1p10 
referente á fórma republicana. E por que a violação de outras insti-
tuições fundamentaes deste systema político não ha de justificar ta~
bem aquella competencia? 



Pois não é ~vidente , não é manifesto que a regulamentação do 
a:rt. 6o,· definindo de um modo preciso a competencia dos poderes ie-
deraes paTa a intervenção da União nos negocios peculiares dos Esta-
dos, nos quatro casos diversos do art. 6°, definindo o que seja "fórmJJ 
republidomo. ferkraf.iva", esclarecendo a palavra daquelle dispositivo 
constitucional e decret8.Jldo todas as medidas para a sua execução, 
impedil'lá a anarchia e os a:busos ª 

O legislador <>rdinario não interpretará authenticamente aquelle 
dispositiv<>, mas d<>utt:cinalmente tend<> em vista as opiniões dos publi-
cistas dos paizes regidOis por le~s i'denticas ás no,ssas, tendo em vista 
a sua pratica e jurisprudencia e tendo em vi~ta especialmente as ;nossas 
civcumstancias especiaes. . 

E si, porventura, exo1·bitar, si em Jogar de desenvolver a &yn-
these do preceito constitucional, de esclarecer a· ~ua palavra e de de-
cretar as medidas para a sua boa e fiel execução, modificar esse pre-
ceito, tal modificação, como inconstitucional, não poderá ser obS&'-
vada, será tida como nenhuma. 

Depois de muitas outras considerações ti'ndentes a demonstrar a, 
necessidade da regulamentação do art. 6°, diz o orador que a Repu-
blica Argentina tambem não regulamentou até hoje oe arts. 5° e 6° 
da sua lei fundamental, e um notavel escriptor, após haver exposto 
todos os males decorrentes dessa falta do Congresso, assim conclue 
suas observações: 

"Emq~o o Co-ngresso 11&· fizer a lei refl?t-larrn~ntar dos arrtb". 5° 
e 6° iJa Oon.?tif;uiçãiJ, a faculdade do Poaer Ft3derwl para iinte'T'Vir será um perigo imminent,e pa11a a tlign-?.da.àe e autonomila do4'J ProvVtLCQ, 
porque o seu exer.ciâ-o provooo, abuaos que só o frevo da lei poderá 
rrwderOA'." 

O Sr. Arthur Lemos (*) - Sr. Presidente, muitos Brs. Sena-
dores justificaram os seus votos nessa. questão. Eu tenho razões espe· 
ciaes para fazel-o igualmente; p<>r obedecer a uma dellas, foi que 
disse em aparle ao discu-l'SO d<> illustre Senad<>l.' pelo Rio Grande do 
Sul, que o Suprem<> Tribunal Federal não tem competencia para 
decidir de questões meramente políticas e sempre que o fizer exorbi-
tará evidentemente de Sllt&s attribuiçõe.s1 JC<>mmettendtl exele~sos :de 
poder e_praticando um crime funccional definido por leis já existentes, 
as quaes, se ainda não foram v<>tadas pertinentemente pelo Sen-ado, 
em relação ao Supremo Triibunal, toda'Via já existiam no Imperio em 
relação ao Superior Tribunal de Justiça. 

Nem ha que extranhar nisso, se todos <>s poderes são responsaveis. 
Em um regimen de attribuições delegadas, como é o nosso, não se po-
derá oonoober :a irresponsa:bilidade do Poder Judoiciari.o, por mais 
elevado que elle esteja no nosso edificio· constitucional. 

( •) Este discurso não :foi revisto pelo orador. 
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Não é, portanto, uma heresia política a minha affirmaçã.o de que 
não se lhe ·deve respeito ás decisões que evidentemente exorbitem 
das suas attribuições; antes~ nós Senadores de:ver-lhe·hemos tornar a 
responsabilidade effectiva:, porque somos nós os seus julgadores, nos 
termos da Co!IlStituição que nos rege. 

E' um principio este que não póde sofírer contestação. Não en-
volve desrespeito ao Poder J udiciario, implica o reconhecimento dBI 
aua responsabilidade. 

Eu não quero fazer um discurso neste fim de sessão a pretexto 
de justificar o meu voto. Este, em questão· congenere, em questão 
analoga, já foi largamente fundamentado .neste recinto, logrando a. 
manifestação favor·avel ·da maioria dos membros do Senado. 

Referia-me á questão .do Conselho :Muni"'ipal do Districto Federal, 
na qual varios accórdãos do Supremo Tribunal intervieram, decidindo 
sobre a economia intima da constituição do poder municipal. 

Nesta occasião, apoiado n'as autOI;idade& mai!; conspieuas em 
direito constitucional neste paiz e na Ameriea do Norte, disse que 
o .Supremo Tribunal está naturalmente, mesmo na inexisteneia de 
uma disposição expressa, impedido de ~terferir naquellas attribui-
ções, que ·con.stituem a essencia, por assim dizer, da v~da dos outro-s 
poderes políticos. 

Apoiei-me em varias autoridades cujas doutrinas foram larga-
mente expostas no parecer alludido e invoquei a maxima dentre todas 
as autoridades constitucionaes do nosso paiz, a quem nós todos sem-
pre rendemos homenagens, o Sr. Senador pela Bahia, de quem repro· 
duzi então e agora releio ap€j!l:ae este trecho: 

"Disputam em um Estado a legalidade dous governos diffe-
rentes - tome bem nota o Senado. E' judicial a pendencia ~ Não, 
porque os direitos em lide são fundamentalmente políticos." 
Assim generali\2Jand'O-ss til dfirmativa, póde-se aBSegurar que 

sempre que os direitos em lide, ()S direitos que se pleiteam, sejam de 
índole fundamentalme.nte políticos, não cabe a intervenção do Poder 
J udiciario. 

E' irrefutavel a afíirmativa de tão alta autoridade entre nós. 
Assim, se na hypothese de que se trata não se cogita· de outros 

direitos que não essencialmente politicos, pois não conheço profun-
damente a questão .do Estado do Rio de Janeiro, po::.-que ella se 
passou nos seus primordios na minha ausencia, e eu ·não a discuto co~ 
pleno conhecimento, mas ·apenas em concreto me refiro ao principi() 
generico estabelecido no parecer dw Commissão ora em debate, á 
these em si, não é, senhores, temerario affirma-r, apoiado em autori· 
dade inconteste, que íallece ao Supremo Tribunal Federal competencia 
par.a de taes direitos decidir. 

·A questão é complexa, nós bem o _presentimos, pela divergencia 
ainda ha pouco, hoje e hontem, suscitada a respeito nesta Casa, mas 
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.o que affirPlo, vi'StO' aos meus proprios olho.s e aos do·s meus illustres 

.oollegas que me acompanham na approvação deste parecer, justifica 
a doutrina que ainda agora defendo explicando o voto que dou ás 
~onclusões do parecer ora em debate. 

Tenho dito. 
Encerrada a discu.saão. 
Vem á Mesa o seguinte requerimento : 
Requeiro que se PÜ!llha a votos o parecer que se discutiu, isto é, 

:SU!l sub.stancia e suas respectivas conclus~s, e que essa votação seja 
nominal. 

R.equerJnt.ento Sala da.s sessões, 15 de Outubro de 1914. -
F. Mendes de A~da. 

O Sr. Presid·ente - Não havendo nuruero para a votação deste 
"Tequerimento, vou mandar proceder á chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se a ausencia dos Srs. Lauro 
:soare, Indio do Brasil, W alfredo Leal, Raymundo de Miranda, Gomes 
_Ribeiro, Luiz Vi8.Iljlla, Bernardino Monteiro, Alcindo Guanabara, 
:Bueno de Paiva, Braz Abr.antes e Alencar Guimarães (11). 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada apenás 27 Srs. Se-
nadores. Não ha numero ; fica prejudicado o requerimento e adiada 
·.a votação do parecer. 

SESSÃO OE 16 DE OUTUBRO 

E' annunciada a votação, em discussão unica, do parecer da 
<lommissão de Constituição e Diplomacia, n. 76, de 1914, requerendo 

que a mensagem do :Sr. Presid®te da Republic111, 
Votação· referente ás representações do Presidente e dta 

Assembléa Legislativa do Estado do Rio de J a• 
meiro, seja archivada. 

O Sr. Mend.es de Alm!6ida (pekr. orikm) - Sr. Presidente, 
tendo surgido co.ntroversia em relação á materia do parecer da Com-
missão de .Constituição e Diplomacia, acceita por uns e contesta·da: 
por outros, e para que fique evidente -o modo de pensar dP' Senado 

-em relação a assumpto tão grave, requeiro a V. Ex. que consulte o 
Senado sobre si c~sente que a votação sobre o parecer seja nominal. 

O SR. ÂDOLl'HO GoRDO - Mas, vota-se apenas a conclusão do 
11arecer. 

O SR. MENDEs DE ALMEIDA - Vota-se o parecer. 
O SR. FRANciSco SÃ- Vota-se só a conclusão. 
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'Ü SR. MEJ....,DES DE ALMEIDA - Eu disse bem clar<} que, tendo 
surgido controversia sobre a doutrina do parecer e para que fique 
bem patente o pensamento do Sena:do sobre todo o parecer, requeiro 
votação nominal. 

O 8R. FRANcrsco SÁ - Nesse caso a doutrina do parecer devia 
ter sido synthetizada m.a conclusão. 

O Sr. Ruy Bar:bosa (pela ordem) (*) - Sr. Presidente, a pre· 
tenção de fazer-nos votar a doutrina - ou melhor - os fundamentos · 
do parecer, os desenvolvimentos em que <} parecer apoiou a sua con-
clusão, é nova. Nenhuma assembléà, nenhum corpo deliber.ante vota 
senão conclusões. Se <} Senado no3 obrigasse a votar não as conclusões 
mas a doutrina do parecer, nós seriamos obrigados a não votar; seria 
uma violencia, uma extra:vagancia. ·Seria, além disso, uma novidade, 
ficaria constituindo um precedente abso1utamente novo. 

O SR. PRESIDENTE - Observo a V. Ex. que esse requerimento 
não tem discussão. 

O Sn. FRANcrsco GLYCERro - O honrado Senador pela Bahia 
está enC'aminhando a votação. 

O SR. RuY BARBOSA - Preciso saber si podemos ou não vo-
tar. Ha durus causas muito distindt:as - a .conclusão do parecer para 
que se· archive a mensagem do Sr. PresidentR- da Republica e a dou-
trina do parecer, envolvendo principias, idéas e opiniões com ·as quaes 
nenhum de nós póde concordar. 

O SR. PREsiDENTE - O honrado Senador pelo Maranhão foi bem 
claro na expressão de seu pensamento. S. Ex. recordou que houve no 
Senado discussão relativamente á ma teria conBtante do parecer ... 

O Sn. RUY BARBOSA - Perdõe-me. V. Ex. então acha possível 
que vingue a opinião do honrado Senador pelo Maranhão de que não 
devemos votar sómente a conclusão do pareced Mas isso é um reque· 
l'imento anti-regimental, anti-parlamentar, é um absurdo. 

O SR. MENDEs DE !A.r.MEIDA - Eu formulei o requerimento em 
termos bem claros. Desejo evitar que os Sr.s. Senadores votem sem 
:acceitar a doutrina do pa'recer. 

Os que approvam a doutrina do parecer votarão "sim", os que 
não ·approvam poderão votar a conclusão, resalvando com uma decla· 
ração de voto. 

O SR. PRESIDENTE - O requerimento não é anti-regimental nem 
anti-parlamentar ..• 

o SR. RUY BARBOSA - E' uma violencia ·ás nossas consciencias r 
· O SR. PRESIDENTE - ... e o 1Senad<} é soberano para decidir, .num 

ca·so controvoertido, sem impôr barreira:s á liberdade da votação de 
nenhum dos membros desta Casa. 

( •) Este discurso nll.o :foi .revisto :pelo orador. 
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V. Ex. póde declarar que vota pela conduéão do parecer e não 
por sua doutrina. 

O SR. RuY •BARBOSA - V. Ex. ha de me permittir que eu declare 
que não posso concordar que o Senado seja soberano. Não admitto que 
numa Republi(}a haja poderes soberanos. A autoridade desses poderes 
está limitada pela Constituição, pelo Regimento e pelas normas esta-
belecidas. 

Não é possível. VV. Exas. querem estabelecer a liberdade em 
materia regimentaiJ:. Nunca. se votou aqui, a respeito de cada: parecer, 
senão sobre a sua conclusão. E' sobre a conclusão dos pareceres que tem 
de recahir o voto do Senado. Se o nobre Relator deste parecer queria 
que votassemos a respeito das opiniões que nelle sustenta, devia for-
mulai-o em conclusões distinctas, para que 110bre cada uma recahisse 
o voto do Senado. (Ap~.) 

Mas, senhores, dest·a maneira., quando votamos a conclusão do 
parecer, segue-se que as doutrinas multiplas, insustentaveis, absurdas 
que elle enoorra ae consideram approvadas pela maioria do Senado 1 
E' cousa que não se póde comprehender. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. ha de me permittir que eu diga que é 
isto mesmo que procura couseguir o illustre Senador pelo Maranhão. 
Na opinião de S. Ex., e acredito que na de muitos membros do Senado, 
a doutrina por elle expressa no parecer é a doutrina republicana. Na 
opinião de V. Ex. e de outros, esta doutrina está infirmada. por erros 
e senões. V. Ex. poderá não votar de harmonia com a doutrina e de 
accôrdo com a conclusão. 

O •SR. RUY BARB'OSA - Fica·remos assim collocados na situação de 
não podermos votar. 

Bem sei que a maioria é sempre republicana. A nós deem o qua-
~ificativo que quizerem. Mas, o de que se trata, nasta. questão do 
Estado do Rio de Janeiro, ê simplesmente de abrir um precedente 
novo, nunca visto na vida: parlamentar . .Se o Congresso :N acionai é 
o competente para resolver sobre este assumpto, sobre o ·a.ssumpto 
de que trata o parecer, o que lhe competia era, por meio de um pro· 
jecto que passasse successivamente nas duas. Cama:ra.s, exercer a sul\ 
autoridade. O que ~ quer fazer, porém; é votar dous pareceres simul-
taneamente, um em cwda Casa do Congresso) para se conseguir indire-
ctamente aquillo que direclamente não se poude obter. 

Não estou discutindo a materia, mas o modo por que se a colloca 
nos tolhe o direito {lo voto. Nós não temos liberdade par.a. nada! 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex., oomo ca.da um d-os membros desta 
Casa, tem a liberdade de declarar o seu voto contrario á doutrina 
esposada pelo nobre Senador pelo Maranhão. 

'Ü ·SR. RUY BARBOSA - Mas eu tenho, não só o direito mas o dever 
de. ~~ oppôr a que nesta Casa se estabeleçam precedentes, que consi-
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dero contrarios 'á propria natureza de todas as deliberações parla-
mentares. 

O .SR. PRESIDENTE- Neste p(}nto, V. Ex. não tem razão. Qu:l.nd(} 
declarei que o Senado era sO'berano, referi-me ás decisões dos seus 
trabalhos internos. É' neste sentido que eu classifico de soberano o 
Senad<>. Ora, não sei se o precedente é nov<>. O que me parece a mim 
é que toda a vez que elle seja acceito pelo Sena·do, absolutamente não 
infringe o nosso Tegimen politico, não tolhe- a liberdade a cada um 
dos Srs . .Senadores de expressar o seu mooo de votar relativamente ao 
assumpto. Parece-me que é este o ponto essencial. 

Peço licença a V. Ex. para declarar que estou fazendo estas 
considerações não com o objectivo ·de rebater a .argumentação· de V. Ex., 
o que não me cabe, mas sim de explicar a razão por que a Mesa não 
podia; deixar de acceitar o requerimento do nobre Senador pelo ·Mara-
nhão. 

O .SR. RUY BABBOSA - Mas, senhores, a Mesa tem taníbf'm o 
seu papel natural de esclarecer a Casa, de aconselhai-a, de submetter-se 
aos precedentes e de, em um casO" destes, dizer se se trata realmente 
de crear uma maneira n(}va de deliberar ou <> que se pretende se estriba 
nas tradições da Caea. 

Eu aqui estou desde que fnncciona o .Senado da· Republica e é a 
primeira vez que vejo ... 

O SR. PREsiDENTE- Não é um precedente novo. Podia sel-o se 
se tratasse pela primeira vez do assumpto. Mas nã(} é um precedente-
novo, porque nesta Casa sempre houve declaração de voto. 

O SR. RuY BABBOSA- V. Ex. desloca a questão do seu terreno. 
Bem sei que sempre houve declaração de voto, mas o que nunca ví 
foi se votar os co71.3'iàe1iandn em vez de se votar as conclusões de um 
parecer. E' isto o que sustento, é isto que digo que é novo e é contra. 
isto que eu protesto. V. Ex. e a Casa sãa soberanos e pooem deliberar 
como entender. 

O Sr. Aldol1pho Oo·rdo (pela ordem) (*) - Sr. Presidente, o 
dooumento que tem o nome ·de parecer, sob n. 76, de 1914, compre-
hende: primeiro, um preambulo; segundo, · o historico dos factos que 
se deram n<> Rio de J aneir<> e que de'tertninanm ~ mensagem d"O-
Sr. Presidente da Republica; terceiro, a: exposição de doutrina co:r;t-
atitucional em relação ·á intervenção da União em negocios peculiares 
dos Estados; quart<>, tres consi~r.and.o,; quinto, finalmente, o parecer 
que .está concebido nos seguintes termos: 

"E' a Commissão de Constituição e Diplomacia de parecer 
e requer que seja archiv.ada a mensagem do Poder Executivo. 

( •} Este discuTso nll.o :foi ·Tevisto pelo onadoT. 
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dando-se conhecimento ao .Sr. Presidente da Republioa dessa deli-
beração." 
Tomo a: liberda·de de, antes de formular o requerimento que deve-

rei fazer á Mesa ... 
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. por emquanto não póde formular 

requerimento algum. O requerimento do nobre Senador pelo Mara-
nhão não tem discu'Ssão. Depois de votado este requerimento, V. Ex. 
poderá formular um outro. 

O SR. AnoLPHO GoRDO - Não estou discutindo o requerimento; 
desejo pedir ao honrado Presidente da Commissão de Constituição e 
Diplomacia alguns esclarecimentos, afim de encaminhar: a votação. 

O SR. PREsiDENTE - Attenção. A votação de um requerimento 
da. ordem deste não tem encaminhamento. 
~O SR. FRANCISCO GLYCER!o - Todos os requerimentos teem. 

(.ApoiaàJo6.) 
O SR. PREsiDENTE - ·Não se trata de materia sujeita. á discussão. 

O Regimento declara-o expressamente. O nobre Senador formulou o 
seu requerimento, e só ao Senado cabe decidir. 

Foi sempre assim que <> illustre Senador pela Bahia, quando 
Presidente desta Casa, resolveu, a:o tomar conhecimento de reiJ.ueri-
mentos desta nat·ureza. 

O SR. RuY B.ARBOB.A. - Mas nunca recusei o direito a ninguem 
de pedir a palavra para encam.inh.ar a votação. 

O SR. PRESIDENTE- Para encaminhar a votação da materia em 
debate. 

O SR. AnoLPHO GoRDO - Eu tenho incontesta.vel direito de en-
caminhar a votação em virtude de disposições expressas, determinantes 
do Regimento, como tenho o direito de requerer que a votação se 
faça por parte. Se V. Ex. me der a palavra depois de votado o reque-
rimento para a votação nominal, eu pedirei então de novo a palavra 
pela ordem para fazer as considerações que entender e submetter um 
novo requerimento á deliberação da Casa. 

O Sr·. Franci<s'co GJ,ycerio (pela .bràem) - Pedi a palavra 
pela ordem para eneaminhar a votação. A praxe de se intervir, pe-
dindo préviamente a. palavra para encaminhar a votação, é geral. 
Toda materia sujeita á votação está tambem sujeita á intervenção de 
um Senador para encaminhar a votação ( apoWilos), sem distincção 
nenhuma. Não ha distincção no Regimento nem nas praticas desta 
Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Essa disposição consta dos proprios termos 
do Regimento. 

O SR. FRANcisco GLYCERIO - Perdôe-me, não está; é apenas no 
entender de V. Ex., que aliás muito respeito. 
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Toda a vetação póde ser encaminhada pela intervenção de um 
membro do Senado. 

O SR. PREsiDENTE - V. Ex., parlamentar provecto, sabe perfei-
tamente bem que o encaminhamento da votaçãn sempre d-á Jogar a 
ensanchas para discussão que o Regimento impede. 

_O SR. FRANcisco GLYCERIO - Não senhor; todo o debate encer-
rado é seguido subsequentemente de uma votação. Para esta, qualquer 
membro do Senado póde pedir a palavra para encaminhai-a. 

O SR.:. ,PRESIDENTE - A questão não é esta. Não tem discussão 
o requerimento do illustre Senador pelo Maranhão. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - Mas supponha-se que ha duvida, 
· que a disposição não é nitida, que ha quem, como eu, a entenda de 
modo differente: o Presidente, um homem liberal, naturalmente con-
sentiria que se encaminhasse a votação. 

Por que V. Ex. ha de comprometter a sua autoridade moral pro-
cedendo com tanta dureza ª O ,Senado. não tem outro interesse senão 
amparar V. Ex. com o necessario prestigio para a dignidade desta 
SJasa do ·Congresso N acionai. 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre :Senador que o prestigio 
na direcção desta Casa está, sobretudo, na conducta daquelle a quem 
a maioria do Senado honrou com o seu voto. 

O SR. FRANcisco GLYCERIO - Não, senhor; o prestigio do Presi-
dente desta Casa está sobretudo no prestigio e nr.. co:{lfiança que elle 
sabe inspirar a seus collegas. (.A~s.) Ahi é que elle reside prin· 
cipalmente. . 

UM SR. SEN.A:DOR- E no exacto cumprimento do Re·gimento, que 
é a lei da Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Attenção. 
O SR. FRANCisco GLYCERIO- Eu estou com a palavra. 
Q SR. PRESIDENTE- Mas V. Ex. me permittirá o·bservar que nãQ 

me parece conveniente estabelecer uma questão pessoal directamente 
~a direcção da Mesa. 

O SR. FRANCisco GLYCERIO - V. Ex., :Sr. Presidente, deve evitar 
o debate emquanto um Senador estiver fallando, aguardando a occa-
sião Qpportuna. V. Ex. tem dos seus collegas as provas as mais con-
stantes e reiteradas do respeito á sua autoridade, não só como Presi-
dente desta Casa, como tambem na sua qualidade de chefe de partido 
e membro do Congresso. 

Estava encaminhando a votação - desculpe-me V. Ex., - não 
sou capaz de dar tonalidade vehemente ás minhas expressões, sem 
immediatamente me vexar disto, porque um Senador deve se revestir 
antes de tudo, da mais discreta. compOBtuTa. Quando· sou obrigado 
a manifestax-me dando um .certo calor ás minhas palavras, sinto-me 
constrangido. O povo que vem ouvir os debates do Senado, deve contar 
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-com a serenidade, eom a moderação nas palavras, nas idéas e nos 
.a'ctos. . 

Desde que a maioria da Casa, que pertenee a um partido diffe-
rente, quer dar uma qualquer feição á resolução que .se pretender 
-votar, nada mais respeitavel. De que se cogita~ Da intervenção no 
Estado do Rio de Janeiro. .Alli o partido- que tem a maioria desta 
Casa está de accôrdo com o que pleitêa em certo sentido. Nada mais 
justo, nada mais de accôrdo co-m as normas parlamentares, regulares, 
do systema representativo; mas o que o nobre Senador pelo Maranhão 
qll'er, é obrigar os que não estão filiados ao mesmo partido a. tomarem 
.a mesma deliberaçã-o: . 

O SR. MENDES DE ALMEIDA - N-ão, senhor. Eu quero saber qua!l. 
.a .a opinião da maioria do Senado sobre a doutrina republicana apre-
-- sentada no parecer. Ou ella é de accôrdo com o parecer, ou não. 

O SR. RuY BARBOSA - A COI!clusão do parecer separa-se essen-
-cialmente. Nós votamos a conclusão do parecer por motivos oppostos 
.aos desse parecer. 

O SR. PRESIDENTE - (diriginhdo (Jk) Sr. F'l'anci~ G~yce•r.io) -
V. Ex. acaba de verificar praticamente que .a: Mesa attendeu quanto 
possivel á formula liberal a que V. Ex. se referiu, permittindo que 
V. Ex. disoo.tisse de novo, procurasse até indagar quaes eram as inten-
'9ões do illustre Sr. Senador pelo Maranhão, apresentando o seu reque-
rimento. Mas agora me cabe appeUar para V. Ex. afim de que. pos-
samos dar cumprimento exacto ao Regimento-, não mantendo- mais a 
discussão sobre este assumpto. 

O ·SR. FRANCisco GLYCERIO - Vou sentar-me. Não tenho elemen-
tos para convencer o meu illustre amigo Presidente do Senado. V ou 
11entar-me; que hei de fazerª 

Eu poderia fallar dez minutos ou mais. Poderia perfeitamente 
fallar e V. Ex. era obrigado moralmente a oonsentir que eu conti-
nuasse na tribuna. 

O SR. RuY BARBOSA - Apoiado. 
O SR. FRANCisco GLYcER.Io - Mas, desde que V. Ex. entende 

.que não devo continuar e toma a responsabilidade desta deliberação, 
_prefiro sentar-me a da-r ao publico o exemplo da desobediencia. 
(Mwiío bfY/11-f 11111J/l,W lkm!) 

O Sr • .Pres.idente - Sou muito grato ás reiteradas demonstra-
·ções de consideração com que me ho-nra o Hlustre Senador por São 
Paulo, meu velho amigo, cujas lições tenho sempre seguido. 

Devo dizer, porém, aos meus illustres collegas que jámais abusei 
·da Í'Ulicção que exerço pela honrosa commis!lão que me fo~ conferida 
pelo Senado, não fazendo favor a ninguem em assim proceder, porque 
.é utn dever que me é impo.sto pela propria .honra pessoal e política. 
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Não imp!>rta absolutamente um vexame aos direitos qo meu illus-
tre collega a decisão da Mesa sobre este assumptG e nem S. Ex., acre-
dito, poderá com serenidade manter o eonceit() que ha pouco externou 
da tribuna, de que poderia pela ordem prolongar uma discussão sobre 
um requerimento que não tem disC'Ilssão pelo Regimento, consumindo 
a hora destinada á ordem do diw dos trabalhos desta Casa. 

Não trata a Mesa de verificar se o requerimento apresentado 
pelo illustre Senador pelo Maranhão é daquelles que abrem um novo 
precedente. 

O art. 134 dispõe : 
"Art. 134. Os requerimentos são verbaes ou escriptos. 
Serão verbaes e independerão de apoiament() e discussão, 

sendo votados com qualquer numero, os que tiverem por fim: 
Divisão da discussão e votaçã() na fórma do ·Regimento." 

Portanto, a Mesa não fez mais do que cumprir strictamente a 
lettra do Regimento, consentindo, entretanto, li~ralmente que o nobre 
Senador por S. Paulo:, Sr. Adolpho Gordo, o nob~ Senador pela 
Bahia• e ultimamente o Sr. 'SenadO'r Francisco Glycerio, longamente 
discutissem o requerimento·. 

'Faço esta observação para; tornar evidente que a presidencia 
desta Casa ·não estabeleceu um processo .novo ao tomar a decisão a 
que no final do seu discUTso se referiu o nobre Senador por S. Paulo, 
o Sr. Francisco Glycerio. -

V ae-se votar o requerimento. 

O Sr. Sá Freire (pela .ordem) -(*) - Sr. Presidente, a questão 
que hoje domina a attenção do Senado foi ievantada neste roointo pelo 
digno representante de Goyaz. · 

O honrado parlamentar, quando V. Ex. annunciou a discussão do 
parecer da Commissão de Constituição e Diplomacia, declarou que, 
não tendo oovido a leitura do parecer elaborado por essa digna Com-
missão, era forçado a votar apenas pela'B conclusões, de onde decorre 
que .S. Ex. achava que se podem votar ao mesmo tempo os fu~damen
tos do parecer ... 

O SR. LEOPOLDO DE BuL~Es - Não apoiado. Não podia votar os 
fundamentos do parecer por desconhecei-os. 

O .SR. SÁ FREIRE- ... e as conclusões do pare.cer. 
Sr. Presidente, foi em desaccôrdo com a minha opinião que' S. Ex. 

assim se manifestou, porque entendo que o Senado Federal não é 
um orgão eonsultivo, mas sim um orgão- deliberativo, não po-dend!o 
opinar, só deli•bera. 

Ora, se o Senado Federal votar fundamentos, o Senado opinará~ 

( •T Este ddscurso não .fo1 revisto pelo orador. 
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emquanto que, se o 'Senado Federal votar conclusões, o Senado Federal 
deliberará. 

Assim sendo, embora a minha opinião seja qua.c>i inteiramen~ de 
accôrdo com os fundamentos do parecer da digna Commissão, eu, no 
meu modo modesto de comprehender a questão, entendo ·que só deve-
mos votar conclusões, porque o .Senado, repito, é um orgão delibe· 
rativo. 

O Sx. PREsiDENTE -V. Ex. fará a sua decla.ração de voto neste 
sentido. 

O Sx. SÁ FREmE- Sim, senhor. 

O Sr • .Presidente - V ae~se votar. Os senhores que approvam 
o requerimento formulad1> pelo honrado Senador pelo :Maranhã1>, para 
qll'e a votação seja nominal, quei~am levantar-se. (Pa~U8a.) 

Foi approvado. 
V ae-se proceder ·á votação nominal. 

O Sr • .Aidol•pho Q.ord'o - ~eço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente -Não ha nada em discussão. 
O Sx. :A.noLPHO GoRoo - Perdôe-me; foi approvardo o requeri-

mento para que a votação seja· nominal e eu agora pretendo apresentar 
um novo requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o honrado 
Senador. 

O Sr. A1dolpho Oordo (pela ordem) (*) - Sr. Presidente, 
qua:ndo V. Ex. me cassou a palavra eu perguntava ao honrado Pr!i)si-
dente d1a Commissão de Constituição e Dip_lomacia: 

Que pretende V. Ex. ª 
Que seja submettido á votação da Casa exclusivamente o parecer 

ou tudo quanto consta daquella peçaª Deverá o Senado votar o pre-
ambulo ª Deverá votar a exposição de factos, affirmand'o perante o 
paiz que tudo quanto . consta de tal exposição é verdadeiro, embora 
não tivessem sid-o publicados quaesquer documentos a respeito a:t'é 
este momentoª Deverá votar a doutrina, affirmando· .que o Poder 
Exeeutivo é o unico. poder competente para a intervenção da União 
nos negocios peculiares aos Estados, em qualquer dos casos do art. 6° 
da Constituição, sem excepção alguma, doutrina esta que S. Ex. não 
acceita por estar de aecôrdo -com •a opinião de Campos Salles de que, 
no caso de dualidade de assembléas legislativas nos Estados, a inter-
venção só poderá ter logar em virtude de uma lei especialª 

Deverá o Senado votar os comside'/Í(Ln.da ª OU' deverá votar exclu-
sivamente o parecer? 

( •) Este discurso não foi revisto pelo orador .. 
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Aguardo os esularecimentos do hom:ado Presidente da Commissão 
de Consti'tuição e Diplomaçia. Se o que S. Ex. pretende é que tudo 
quanto -cons~a do alludido do~umento ·seja submettido. ao voto do 
Senado, e s1 V. Ex., Sr. Presidente, encontrar no Regimento desta 
Camara uma disposição qualquer que justifique tal pretenção, então 
e por meu turno, requererei que a votaçã<Jo seja feita por partes: votan-
do-se em primeiro logar o preambu:lo, a exposição, os factos, a expo-
sição da doutrina e os cdrnsid&ralnila, e, em seguida, o parecer, o que 
constitue precisamente o parecer. · 

O Sr. Frandsco Sá (pelu ,ordem) (*') - Sr. Presidente, não 
posso votar o requerimento do nobre Senador por S. Paulo, assim 
como não posso votar o 'requerimento formulado pelo honrado Pre-
sidente da Commissão de Constituição e Diplomacia:. 

Nós não podemos votar doutrinas, ca.pitulos, historicos e opi-
niões que, muitas vezes, não são opiniões dos membros das Commis-
sões, !JlaS opiniões pessoaes dos Relatores, porque as Commissões nem 
sempre são responsaveis pela imp~ssã-o de cada '.lm delles. 

Segundo os usos parlamentares, não se podem votar senão con-
clusões; por conseguinte, a votação nominal a que se vae proceder, 
segundo a interpretação muito liberal que V. Ex. acaba de dar á 
decisão da Mesa sobre o requerimento do honrado Senador, não exclue 
a nossa decla~ação de v;oto, o que quer dizer que essa votaçã(} não tem 
significação nenhuma e que qualquer que seja o voto do Senado não 
obriga o Senador a declarar que votou tal .conclusã(}. 

Voto, pois, contra o requerimento do nobre Senador por S. Paulo, 
reservando-me o direito de, na declaração de voto, dizer quaes os 
motivos por que a'S'Sim procedi. 

O Sr. Presidente -Os senhores que approvam o requerimento 
d(} Sr. Senador Adolpho Gordo, queiram levantar-se. (~a.) 

Foi rejeitado. 
Vae se proceder 'á votação nominal requerida pelo Sr. Senador 

pelo Maranhão. 
Os senhores que approvarem o parecer dirão - sim - e os 

que o rejeitarem dirão- não. 
•Procedendo....se ·á chamada, responderam $1-m, os Sra. Araujo 

Góes, Pedro Borges, Metello, Gabriel Salgado, Teffé, Arthur Lemos, 
Indio do Brasil, Mendes de Almeida, .T osé Euzebio, Urbano Santos, 
Ribeiro Gonçalves, Gervasio Passos, Francisco Sá, Thomaz Accioly, 
Tavares de Lyra, Antonio de Souza, Eloy de Souza, Epitacio Pessoa, 
W alfredo Leal, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Ra.y· 
mundo de Miranda, Gomes R ibeiro, Guilherme Campos, Aguiar e 

(*) Este dàscurso não foi revisto pelo orador. 
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Mello, Luiz Vianna, Ruy Barbosa, João Luiz Alves, E rico Coelho, 
Alcindo Guanabara, Sá Freire, Augusto de Vasconcellos, Adolpho 
Gordo, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Braz Abra.ntes, 
Alencar Guimarães e Abdon Baptista (38). 

O Sr. Pres:idente- O parecer foi approvado por 38 votos. 
Veem á Mesa e são lidas as seguintes declarações: 
Declaramos ter votado exclusivamente pelas conclusões do parecer. 
Sala das sessões, 16 de Outubro de 19H. - Glyr;e·rio.- Adolpho 

Gordo. - Ribeiro GonçaflvJe.s. - Ru:y Ba1·bosa. - L. de Bulhões. 

Declaro que votei unicamente pela: conclusão do parecer n. 76, 
de 1914. 

1Sala das sessões, 16 de Outubro de 1914. - EpiJttrcio Pessoa. 

Declaramos que o nosso voto, de accôrdo com as regras e usos 
parlamentares, se limita a appro.var a conclusão do parecer -da Com-
missão de Constituição e Diplomacia, sobre o caso do Rio de Janeiro. 

Sala das sessões, 16 de Outubro de 1914. - Jt~rOI/u:lsco Sá. - Sá 
Fre,irc. 

Declaro, em relação ao parecer n. 76, do 1914, que votei pela sua 
conclMão e ainda pelos C(J·rwiàera;n;dn, que immediatamente preceldem 
a dita conclusão. 

Sala das sessões, 16 de Outubro de 1914.. ·_ Ar~hwr Lemos. 

--- ~ 

SESSÃO DE 17 O.E OUTU'BRO 

O Sr. João Luiz Alv.es (*') - Sr. Presidente, inscripto desde 
hontem, para occupar a tnbuna na hora do expediente, venho des-
•obrigar-me do dever que tomei para commigo mesmo. 

Na sessão de quinta-feira. passada, o honrado Sena.dor pela Para-
hyba, o eminente . parlamentar Sr. Epitacio Pessoa, dignou-oo hon-
rar-me, tomando em consideração as palavras que .aqui proferi em 
uma declaração de voto sobre o caso do Estado do Rio, então em 
debate. 

Se me fôra licito apenas .agradecer a S. Ex. a honra que co-n-
feriu ao obscuro orador, attribuindo ás suas. palavras valor susceptí-
vel da contestação do seu alto espírito, eu me limitaria a isto. Mas, 
S. Ex., procurando defender o Supremo Tribunal Federal do ataque 

I 

( •) Este discurso foi pr()ferido na hora do expediente. 
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que não p;rati.quei, ~ollocou-me em uma situação odiosa, que não estaria 
no seu pensamento, mas qUe transparece do seu discurso. 

De facto, o honrado Senador pela Parahyba, aparteando o dis-
curso do honrado Senador pelo :Maranhã·J, Sr. Fernando Mendes, 
declarou que o ataque ao Supremo Tribunal partira do humilde 
Senador pelo Estado do Espírito Santo. 

E no seu discurso, disse S. Ex.: "Eu fallo em these. Em casos 
concretos é bem possível que o Supremo Tribunal Federal erre, mas 
isso não é motívo pa:ra lhe restringir a ju:risdicgão constitucional, nem 
para {JI.meaÇ(llt-,o <lJe caJd!.ei<L, nem par.a que se arvorem em peccados, 
escandalosos e mortaes; desvios ·á competencia, que são frequentes nos 
outros ramos do poder publico ... " 

Ora, per~nto ao Senado, que ouviu a minha declaração, que 
no dia seguinte foi publicada na Gazeta. de- N otic.ias e hoje transcripta, 
ip.sis litteri8, no. ])ia'l4,o do Ocngresso, pergunto ao ·Senado em que 
ataquei eu a majestade do Supremo Triblm.al Federal, a responsabi-
lidade dos seus membros~ 

Tambem fallei em these, como o nobre Senador. Não ameacei, 
nem podia ter ameaçado o Supremo Tribunal de cadeia, e acredito que 
a phrase do meu presado collega e amigo foi uma simples figura de 
rethorica, porque nem do meu discurso transparece semelhante ameaça 
ou qualquer outra, nem ella era possível. 

Como S. Ex. melhor do que eu sabe, a Constituição da Republica 
apenas permitte ao Senado a decretação do impMckment, isto é, a 
perda do cargo, e não a pena de prisão.. 

Tambem fallei, em these, disse eu, porque a minha affirmação 
foi esta: 

"'Se ha anarchia política, ha anarchia judiciaria; se ha exorbi-
tancia do Executivo e do Legislativo, ha exorbitanoia do Judiciario. 
Uns e outros poderes são representados por homens, todos fallivei's, 
.susceptíveis ·de paixões e de preconceitos." 

Ha nisso ataque~ Ha nestas proposições uma affirmação? Se ha, 
tambem ha affirmação e ataque na proposição do honrado Senll.dor 
pele, Parahyba quando diz "que não se deve arvorar em péccados 
escandalosos e mortaes, desvio.s á competencia que .são frequentes aos 
outros ramos do poder publico". 

Não foi esse o pensamento de S. Ex., quando, commungando 
commi'go neste e muitos ·Outros pontos de doutrina, · se referiu . ao 
Supremo Tribunal Federal~ 

Como, pois, dizer que ataquei esse Tribunal, que o ameacei de 
cadeia~ O que fiz foi estabelecer princípios doutrinarias em relação 
ao modo de interpretar a Constituição da Republica, o qUe fiz foi 

. reclamar a lei de responsabilid-ade do Supremo Tribunal, cuja urgen-
cia todos nós reconhecemos e sobre cujo objectivo voltarei dentro em 
pou·co. 
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E' ameaçar, porventura, o Supremo Tribunal, não de cadeia, mas 
de processo, exigir que o Poder Legislativo cumpra um dos seus pri-
mordiaes deveres, como é o de .decretar a lei relativa á responsabi-
lidade dos Ministros do Supremo Tribunal~ 

Se ameaça existe, essa ameaça não foi feita pelo orador, essa ameaça 
foi feita por outros que teem reclamado tal lei, essa ameaça foi feita 
pela Constituição da Republica !, Não ataquei, pois, o Supremo Tri-· 
bunal Federal, não o ameacei. Ataque poderia encontrai-o, e o en-
contro, claro e evidente, no discurso do honrado Senador pela 
Parahyba. Com effeit<> disse S. Ex.: "Para mostrar a isenção com 
que fallo neste a·ssumpto,. P!'lra mostrar que não sou ·arrastado aqui 
pelo espírito de solid·ariedade com o Supremo Tribunal, declaro ·ao 
Senado qUe me causou má impre~ão .. pela l~itura do Jo"'"'WJl do Oom-
merrcio, o segundo hafbetii'J-corpus concedido por aquelle Tribunal á 
Mesa da parcialidade da assembléa que obedece ás inspirações do 
meu illustre amigo Senador pelo Rio àe Janeiro. Má impre~ão, 
digo, não pela falta de competencia do Supremo Tribunal Federal, 
porque a sua competencin nesta materia reputo i,ndiscutivel, mas 
no toca;niJe á ju;st:içp, da dediluio e, a precipitação com que ella foi pro-
f Miif,a,." 

Má impressão quanto â justiça da decisão·! Má impressão quanto 
á precipitação com que foi ella proferida! Isto, traduzido em phraaes 
mais prolixas, significa que o honrado .Senador pela Parahyba con· 
sidera pouco justa {)U, digamos logo a palavra - injusta - a decisão 
do Supremo Tribunal no segundo habeas-corpus. E, mais, consider-a 
tal decisão uma precipitação, e a precipitação de um orgão do poder 
político, cupola do regimen, se chama leviandade. 

O SR. EPITACIO PESS<M. - Mas não incompetencia. 
O SR. JoÃo Lurz ALVEs - Perfeitamente; chegarei á questão da 

competencia. ·Mas, impressionando mal, S. Ex. quanto á justiça, 
impressionando mal, ·s. Ex. quanto á precipitação, a sentença a que 
se referiu, é o mesmo que dizer qut) o Tribunal agiu precipitada-
mente - decidiu sem ponderação e sem justiça! 

Ora, Sr. Presidente, não fui eu, mas o nobre Senador pela 
Parahyba .quem analysou um doa accórdãos em causa, qualificando.o 
de injusto e leviano. Não fui eu, portanto, quem atacou o Supremo 
Tribunal Federal, pois dos meus labios jámais partiram ou partirão 
censuras ás suas decisões, que preso e acato. 

Eu não me permittiria a analyse dessas decisões, ainda que ellas 
me pudessem revoltar a consciencia de jurista, senão quando tivesse 
de analysal·as no proprio pretorio onde foram proferidas. O qne 
fiz, repito, foi dizer, doutrinariamente, como penso em relação á 
necessaria harmonia dos poderes politicos, como pen:so em relação 
á competencia constitucional do Poder Judieiario. 
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O que su~ntei em primeiro lagar foi o seguinte: "No regimen 
que instituímos, modelado no americano do norte e no argentino, 
força é distinguir entre as questões essencialmente politicas e a'B 
que não o são, para que a harmonia dos poderes possa subsistir, para 
que os conflicto·s se não verifiquem. Escapam, portanto, á compe-
tencia do Poder J udiciario as questões meramente ou essenciaimente 
políticas." 

Ora, esta these, que, como já tive occasião de dizer, é uma theee 
pacifica de direito constitucional americano, é a mesma que susten~ 
tou o honrado .Senador pela Parahyba, quando. disse: "0 qUe o 
Supremo Tribunal ou o Poder Judiciario não póde fazer é julgal' 
questões meramente, puramente e exclusivamente políticas." 

Certo, S. Ex. accresoentou, fazendo uma restricção que estava 
implícita, senão clara, na declaração de voto que proferi; certo 
S. Ex. disse : (713ndo) "Eu não digo siquer que elle deve resolver as 
questões politieas, sempre que ellas lhe "Sejam. wbmettidas, simul-
taneamente, com questões de direito privado.. Não. O que eu digo é 
que o Poder Judiciario não póde deter-se deante da materia politiea, 
se por acaso a elucidação della fôr essencial, necessaria, indispen-
savel para amparo da dire:ito priAJado a. que pela Constituição elle 
tem de acudir." 

Mas, Sr. Pre·sidente e .Srs Senadores, não contestei semelhante 
verdade, que conheço tambem. Decidir sobre a garantia de um direito 
individual_ embora elle tenha de se fundal" sobre uma questão polí-
tica, não é decidir questão exclusivamente política, é discutir uma 
q1restão de d}reito individu·al. 

Ao terminar o meu discurso e concretizando, eu perguntarei si, 
nos casos que formulo, se discute questão de direito individual, com 
incid~cia da questão política ou .se questão exclusivamente política. 

Disse eu, pol"ém, Sr. Presidente, que não contestei a propoaição 
do honrado Senador, que aliás não precisava, dada a sua alta com-
petencia jurídica, dado o conhecido clrltivo do seu espírito, como 
jurista, como magistrado eminente que foi, que aliás não precisava 
tra~r em abono da sua opinião quatro ou cinco autores que citou, 
attribuindo·me o feio peccado, que não commetti, de julgar erudição 
de fancaria as citações de autores e publicistas. 

Tambem eu os costumo cital", quando vou busca_r um conceito 
novo, uma opinião que me possa parecer ainda não acoeita na dou-
trina, mas ·os não vou buscar. quando se trata de discutir aquillo que 
é doutrina universalmente acceita e incontestada po.r todo mundo. 

. Neste ponto é que não costumo citar. 
Disse eu, porém, no ponto de vi'Bta em que .se collocotr o honrado 

Senador pela Parahyba, affirmando -a competencia do Poder Judi-
ciario para, decidindo -da neoessaria garantia de um direito inài~ 
àVj])l_ resolver ou entrar no conhecimento de uma questão politica da 
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qual resulta a violação desse direito, <lisse eu que nesse ponto esta-
vamos de accôrdo. 

De faeto, o que affirmei na minha declaração de voto foi : 
(.lendo) "que escapam á oompetencia do Tribunal as questões en:cl11.8i-
van~tmte, m.err~;rnen.fe políticas", como S. Ex. tambem affirmou; que 
"na vida puramente política da Nação e dos Estados, só o Exeeutivo. 
e o Legislativo teem interferencia; ao J udiciario só compete oppôr 
barreira á v.iolação dos direitos in.t!tivid'l.tlbe8 feridos pela acção dlos 
outros poderes". 

Claro é que, se me referi a 'direitos inilividuaoo feridos pela acção 
dos outros poderes, implicitamente me referi á oompetencia do Tri-
bunal para, na garantia desses direitos, tomar conhecimento da 
questão política, que é a que resulta da acção dos outros poderes. 

Sendo assim, posso. concluir, Sr. P1"eSidente, á evidencia, que 
sobre o primeiro ponto de doutrina, aqui por mim estabelecido, o 
nobre Senador pela Parahyba está de pleno acoordo commigo. 

Sustentei, em segundo Jogar, que os arestos judiciarios devem· 
ser acatados pelos outros poderes, com o mais pleno respeito. 

Não foi tambem isto o que o honrado Senador pela Parahyba 
sustentouª Foi evidentemente. Logo, sobre o segundo ponto de dou-
trina aqui rpor mim e:xpendida, o honrado Senrudor está de inteiro 
accôrdo commigo. 

'Sustentei, em terceiro logar, que (lendo) "rasponsabilid·ades defi-
nidas não as temos para a .Suprema Côrte, cujos membros gozam até 
hoje de irresponsabilidade absoluta e incondicional". 

Contestará o honrad<> Senador pela Parahyba, contestará o Se-
nado, contestará o .proprio .Supremo .Tribunal a verdade dessa pro-
posiçãof 

Haverá quem diga que existe responsabilidade legal e effectiva 
par.a os membros da Suprema Côrte 1 Ou é uma ver-dade incontes.ta-
vel, .até este momento e neste regimen, em 23 annos do governo repu· 
blicano constitucional, que os Juizes do Supremo Tribunal são abso-
luta e incondicionalmente irresponsaveis 1 

Haverá quem conteste esta proposição, que é a base da minha 
declaração de voto, porque em torno desta proposição venho fazendo, 
não uma campanha de odios, não uma campanha política, ma~ uma 
campanha de defesa dos princípios, que considero intangiveio;, da 
Constituição de 24 de Fevereiro~ 

Haverá quem conteste esta proposição diante do projecto que 
tive a honra de apresenta:r ao Senado, já reclamado por outras vezes, 
e ainda ago:ra rescla.mado pelo honrado Senador pela Parahyba.Y 
(:Ptw .. M. )_ 

Não, Sr. Presidente, ninguem contestal'á que se felizmente para 
honra da magistratura brasileira, e com orgulho o digo, essa lei de 
responsabilidade não tem feit<> sentir a sua falta, dahi não se ;,egue 
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que a não votemos, completando o texto da Constituição, organi-
zando o unico dos seus poderes políticos irresponsavel, dada a respon-
sabilidade definida de todos os poderes neste regimen. 

Da affirmação dessa irresponsabilidade absoluta e incondicional, 
conclui, na minha declaração de voto, que era urgente e indispen· 
savel completar o appa.relho, prescripto pela Constituição, votando 
a lei de responsabilidade da nossa Suprema Côrte. 

Porventura, ainda nisto, divergiu de mim o honrado Senador 
pela Pa.rahyba ª Não, Sr. Presidente. E que illsse S. Ex.~ Disse.: 
(Le.ndo) "Se o Poder Judiciario exorbita, (é a mesma proposição 
da minha declaração de voto), se no exercicio dessa prerogativa, que 
me parece irrecusavel, commette um crime, que seja punido, e, para 
isto, tratemos de votar a lei de responsabilidade a -que hontem se 
referiu o illustre representante do Espiritc Santo, dlirm t];ljia;a'TIIIM 
claro e pai!entfl o descuicl;o do LegisVa,tivo neste assumpto, porque é 
ao Poder J.egislativo, o não ·ao Supremo T.ribunal, que compete 
decretar esta lei." 

Esta:q:tos, portanto, de pleno accôrdo no terceiro e ultimo ponto 
doutrinaria àa minha declaração de voto. 

Verdade é que o honrado Senador pela Parahyba declarou que, 
se o Supremo Tribunal commette um -crime, seja punido, ('llendo) 
"não por ter tomado conhecimento de uma questão política, mas 
como qualquer outro funecionario, por excesso ou prevaricação no 
exercício de attribuição legitima". 

'Sr. Presidente, onde viu S. Ex. que eu qUÍ2lesse mais do que isto, 
- a punição, não do funccionario, mas do membro do Poder Político W 

que é o membro do Supremo Tribunal Federal, além daquillo que 
S. Ex. mesmo definiu como - excesso de funcç.ão ª 

Senho~ é .preciso. que nos entendamos. Ou a minha intelli-
gencia é extraordinariamente obscura e aquillo que leio não é per-
cebido pelo meu espírito, ou nós estamos aqui fazendo jogo de pal&-
yras. 

Se se. affirma que é facto inconteste que o Poder Judiciario não 
póde decidir de um caso exclusivamente politico, affirma-se que elle 
excede de suas funcções decidindo-o; e, se se affirma que o Poder 
Judiciario, excedendo de suas fun.cções, commette um crime Íun(}-
cional, affirma-l<!e que elle é passível da pena de responsabilidade, 
decidindo de questão meramente política. 

Eu bem sei quantos argumentos os casuísticos da interpretação 
ccm.stitucional podem oppôr a esta proposição, que é clara, nítida e 
~recisa. 

Não, dizem elles: só o proprio Supremo Tribunal póde dizer se 
excedeu ou não de suas funcções, decidindo de uma questão exclu-
sivamente política. Se assim é, rasguemos a Constituição, supprima-
mos o artigo que trata da responsabilidade do Supremo Tribunai, 
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porque todas as vezes que elle exceder de suas funcçõe.l dirá: - "Eu 
não excedi o exercício de minhas funcções, exerci uma funcção que, 
no meu entender, podia exercer" I! 

Se é doutrina pacifica, quaes são os casos e:cclnMivtlllr0011•te poli-
ticos; -se o .Supremo Tribunal não pó de decidir de (',asos exclusiva-
mJente, essencialmente políticos, é claro que, fazendo-Q, commette 
excesso de funcção, incorre em crime de responsabilidade. 

Essa é a minha these - these doutrinaria, porque não a appliquei 
jámais, accusando em casos concretos qualquer decisão daquelle 
areopago de juristas ou qualquer dos -seus membros. 

E·ssa foi a these que pretendi sustentar no malsina,do projecto de 
responsabilidade dos Juizes do .Supremo Tribunal, o qual, ao lado 
da critica d9s que não o conhecem, tem soffrido a critica dos com-
petentes, de boa ou de má fé. 

Convencido, Sr. Presidente, não só pela inspiração de meu espí-
rito, affeito ao estudo do direito patrio; não só pela inspiração de 
meu espírito, como homem publico, que .deve cogitar da solução de 
todos os problemas postos á nossa meditação, mas tambem como 
particular que viu e leu as reclamações partida.s dos maiores vultos 
deste paiz, e contra a lacuna existente na legislação brru!ileira sobre 
a questão da responsabilidade dos Juizes do Supremo Tribunal, é que 
me abalancei a formular um pNjecto, como simpks lNzse de e..~tuâos, 
para encaminhar a discussão e ·solução do problema. 

Esse projecto, Sr. Presidente, já foi acceito, com modificações -
algumas profundas n() seu capitulo segundo e ()utras de mera reda-
cção - pelas Commissões de Constituição e Diplomacia e de Legis-
lação e Justiça de.sta Oamara, tendo previamente merecido. o voto 
do Senado, em sua primeira discussão. 

Peço licença ao Senado - aproveitando a opportunidade de 
uma explicação ao meu honrado collega, Senador pela Parahyba, 
em relação á sua :resposta ao meu modesto voto - peço licença para 
produzir ligeiras considerações sobre o proj~ct() de lei de responsa-
bilidade, .visto como elle tem clara e immediata. relação. com as con-
siderações que venho de produzir. 

Esse projecto, Sr. Presidente, comprehende quatro capitulo;; -
o primeiro é o das disp()sições preliminares, eópia dos textos consti-
tucionaes, apenas nelle incluídos como meio de tornar mais claro o 
pensamento _gue o inspira, na . ma teria que se segue. 

O capitulo segundo foi o que mereceu a critica meditada e erudita 
do meu honrado amigo Senador por S. P!iulo, Sr. Adolpho Gordo. 
S. Ex., como aliás creio que o honrado Senador pela ·Parahyba, 
entende que não devemos definir :n,o projecto de lei, os crimes de 
responsabilidade dos Ministros do Suprem() Tribunal. 

O SR. EPITACro PEssoA - E' essa a minha opinião . 
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O SR. J dio LUiz ALVEs - Penso que SS. Exas. entendem que 
a definiiÇão existe no Codigo Penal da ~publica. 

·Mas, Sr. Presidente, eu parti, ao organizar () projecto, de um 
outro ponto de vista, erroneo embora, por não considerar os Minis-
tros do Supremo Tribunal como tSÍmples fu:J.ccionarios publicos, pas-
síveis das penas ou definições de crim-es do Codigo Penal e por enten-
der que muitos dos crimes funccionaes alli definidos não poderiam 
ser attribuidos aos Ministros do Supremo Tribunal. 

O SR. EPITACIO PEssoA - Este é um ponto de vista até muito 
liberal. 

O SR. J o:Ão Lurz ALvEs - E' o que eu ia dizer. O meu ponto 
de vista foi eliminar da. enumeraçã-o dos crimes funecionaes dos 
Ministros do Supremo Tribunal todos aquelles que, pela natureza 
do seu cargo, pela sua funcção p.olitica, pela elevação do seu minis-
terio, não lhes pudessem ser attribuidos pelo arbítrio de um tribunal 
político, como é o Senado. Assim não entenderam os meus honrados 
collegas e eu, tendo de dar parecer tambem, no meu voto na. Com-
missão de Legislação e Justiça, em relação á materia, declarei que, 
se o :Sena·do entender que o capitulo 2°, .que define os crimes de 
responsabilidade, deve ser s_upprim:ido, para o fim de ser applicado 
o Codigo Penal, nos casos de responsabilidade dos Ministros do 
Supremo Tribunal, como propõe o Sr. Senador Adolpho Gordo, a 
estructura do projecto nada soffrerá na essencia, ficando apenas 
ampliada a enumeração dos delictos funccionaes. 

Eu dissera antes (liendo) :· l'Considerar como delicto de respon-
sabilidade daquelles magistrados os que estão definidos no Codigo 
Penal para todos <>s funccionarios, é, não só nivelai-os ao funcciona-
lismo, quando são membros de um poder politico, mas ainda abrir 
ao poder julgador, o Senado, tribunal político, um grande arbítrio. 
Meu intuito foi evitar esse arbítrio, p-or uma restricta e precisa 
enumeração dos factos susceptíveis de determinar o "impeachment" 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Podemos estar em erro, 
ma·s a; nossa . intenção foi a mal.iS liberal, sem offensa ao voto do 
honrado Sr. Sena.dor Adolpho Gordo. Com effeito, pelo parecer do 
Sr. Adolpho Gordo, serão crimes de responsabilidade dos Juizes do 
Suprem() Tribunal todos os definidos nÔ Codigo Penal, art. 207 
a 238". 

As definiç~s que eu dera eram susceptíveis de. cntiCa, pela 
redacção ou pela doutrina e fui o primeiro a declarar, ao apresentar 
o projecto, que era elle uma simples base de discussão. Entendia, 
porém, Sr. Presidente, e acredito que entendia bem, que devia defj-
nir o excesso de funcções, para impedir justamente ao poder sum-
mariante e julgador, que é o Senado, o direito de applicar a latitude 
do Co..digo Penal, que .se limita a definir o crime nestas palavras: 
"exceder os limites da funcção p:t:opria do emprego." 
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' Que é para o Supremo Tribunal, exceder o limite da funcção 
propria do emprego~ 

Ou nós definimos na lei de responsabilidade o ·que é isso, ou 
damos ao Senado, que é um tribunal político, o arbítrio de decidir 
em cada caso concreto. Era isso o que eu não queria. 

Considerei como excesso unico das funcções judiciarias proferir 
decisões sobre ca·sos "exclusivamente" políticos. 

O SR . .AnTHUR LEMOS - Apüiado. Eis o que sustento. 
O SR. JoÃo Lurz Ar.VEs - Quiz collocar o Tribunal dentro da 

sua esphera constitucional, que é a de garantir os direitos individuaes 
postergados, ainda que para garantil-os tenha de tomar. conhecimento 
de uma questão política, o que é muito differente de decidir de uma 
qU'estão mera.mente politka. 

O SR . .ARTHUR LEMOs - Apoiado. 
O SR. J ÓÃo Lurz Ar.vEs - ·Pois não é preferível dizer-se, como 

eu disse, "não · póde julgar nesta materia, porque julgando excede 
de suas funcções", a deixar ao juiz a interpretação do Oodigo Penal, 
que se limita a punir "o excesso de func~es proprias do emprego"ª 

Quem deixa maior arbítrio, eu com o meu projecto, definindo 
este principio, ou vós outros qu.e quereis o Oodigo Penal~ 

.Se defillle mal, se exagero, que me1horem, deem melhor definição, 
mas não deixemos o caso a<> .arbítrio interpretativo do. tribunal jul-
gador. 

Na minha definição, certo que ha casos que não cahem e nunca 
cahirão .sob o conhecimento ·do Supremo Tribunal, outros que elle 
poderá decidir, como será o reconhecimento dos orgãos electivos da 
União, dos Estados e municípios. Estes esc.apam ou não á compe-
tencia do •Supremo Tribunal Federal~ FaZ€ndo este reconhecimento 
exoode ou não das suas funcçõe.s judiciarias, commette ou não um 
crime de responsabilidade~ 

Appello para todos os juristas desta Casa e de f6ra della para 
que me respondam negativamente. 

(LeruJ;o) - "A verificação de poderes de representantes de pai-
zes estrangeiros, a declaração de guerra e ceiebração da paz." Já 
disse que esses casos nunca .chegariam: ao eonhecimento do Supremo 
Tribunal Federal, mas na enumeração de casos políticos não quiz 
fazer lista incompleta. 

O SR. AnoLPHO GoRDO - Em que casos o .Supremo Tribunal 
Federal p6de declarar guerra? 

•O SR. JaÃo Lurz ·Ar.VEs- Em ·caso nenhum. Está bem explicado 
e é o que venho de dizer e já disse na meu parecer. 

(Lê.) Claro é que esta enumeração só teve o elevado intuito de 
restringir o arbítrio do poder julgador. Se é certo que algurvs i!kJs 
casos menc•V.Onados não àarão jám!ai,s oppoq-tuniàade, pa.ra o v'oto tkJ 
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Tribunal, não é .menos certo que eliminai-os, seria tornar a enume-
ração incompleta." Oontinúo, Sr. Presidente. 

:(Lerv&.o.) - "0 reconhecimento da legitiiii!Ídade de gorverno, 
nos Esta·dos ·e municípios, quando disputados entre duas ou mais par-
cialidades", excede ou não os limites da funcção judiciaiia? 

Desafio os melhores juristas desta Casa e de fóra della para .qu-J me 
contestem a affirmativa. 

( h&ti/Jo.) - "Apreciação da existencia da fórma republi.~ana 
federativa exigida pela Constituição nos governos -dos Estados", aaso 
de competencia do Poder Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro a V. Ex. que a hora do expediente 
está finda. 

O SR. JoÃo Lurz ALvEs - Peço a V. Ex., embora abu'Sarrdo da 
attenção da . Senado, que ·COnsulte a Casa se consente na prorogação 
da hora por mai·s 10 minutos, aiim de concluir as minhas conside-
rações. 

Posto a votos, ~ approvado o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE- V. Ex. póde continuar. 

O Sr. João Lui·z Alv,es - Resumirei, Sr. Presidente. O meu 
projecto, discriminando os crimes de responsabilidade, só teve o 
intuito liberal ·de tira:r ·do Senado o arbitrio da interpretação do 
Oodigo na sua applicação em <JadllJ caso con<Jreto. ,Se erro existe, já 
deile me penitenciei. Concordei com o Sr. Senador Adolpho Gordo 
e ora concordo com o Sr. Senador Epitacio Pes·soa na elimina.ção do 
capitulo 2° do projecto, mantendo apenas o ·Capitulo 3°. Veremos no 
futuro, quo'd Dews av.ertaJt, qu-em teve mais razão. 

]ja.da mais preciso dizer. A defesa do Tribunal, feita pelo meu 
honrado collega, era desnecessaria, porque eu não o .ataquei. A sua 
defesa transformou-se, infelizmente, em accusação, quando declarou 
que uma das sentenças do Supremo Tribmtal Federal não obedeceu 
ao sentimento de justiça e foi precipitada. · 

· Na questão doutrinaria estamos de perfeito accôrdo, ·eu, apren-
dendo e recebendo lições, mas collaborando ·tambem com os conhe-
cimentos que, com muito ·esforço, tenho a·dquirido em 25 annos ·de 
judicatura, de magisterio, .de advocacia e de parlamento. 

Sem querer refenr-me ao vencido, mas faliando em these, vou 
fazer uma série de pergunta.s que ahi ficarão de pé, para serem 
respondidas na occasião opportuna. 

Póde o Supremo Tribunal Federal, a pretexto de garantir o 
direito individual de locomoção, o aMeifo d:e ir e vitr, decidir qual 
é a Mesa de uma .A:ssembléa Legislativa competente e legitima para 
presidir os seus trabalhos, contra o voto da maioria dessa mesma 
!A.ssembléa ª · 
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A presidencia -de uma assembléa legislativa é, porventura, um 
direito individ1UJ,l que deva ser garantido pelo Supremo Tribunal 
Federal ou é uma funcção exclusivamente política i 

Tal presidencia se comprehende no direito de ir e vir, que cara-
cteriza o direito individual de locomoção ao garantido pelo habe&-
corp~f 

Decidindo-se, directa e puTamente, da legitimidade de uma Mesa 
do Congresso Legislativo, decide-se ou não de uma: questão exclusiva-
mente política~ 

Póde o .Supremo Tribunal Federal, o Poder J udiciario Federal 
responsabilizar por crime funccional um chefe de Estado, antes da 
decretação do respectivo impaa,chment, de aceôrdo com a Constituição 
do respectivo Estadoª 

O SR. EPITACIO PESsOA dá um aparte. 
O SR. J <Mo Lurz .ALVEs - Vou responàer .ao nobre Senador. Ao 

perguntar, já previa a objecção. Não perguntei se póde mandar re~ 
ponsabiliza:r1 perguntei se póde mandar continuar o processo de 
responsabilidade contra o Presidente do Estado, antes da licença do 
respectivo processo, antes da decretação do imp~chme'TIJt pela assem-
bléa competente. 

O SR. EPIT4CIO PEssoA dá outro aparte. 
O SR. J dÃo Lurz .ALVES - O Supremo Tribunal Federal deve 

saber que o cidadão a quem manda responsabilizar commetteu o crime 
funccional como chefe de Estado ; !3· como a Constituição do Estado 
não póde ser ignorada pelo Supremo Tribunal Federal, não ha ne-
cessidade da invocação de qualidade de chefe de E·stado ou da dispo· 
sição da Constituição Estadual. 

{) SR. EP:JlTAcro PEssoA ~ O Tribunal não mandou responsabi-
lizar o. Presidente independentemente de prévia licença da Assem-
bléa. Essa é uma das muitas confusões em que se labora. 

O SR. JoÃo Lurz .ALVEs - Não affirmei que mandou, perguntei 
se podia mandar. 

O SR. EPITACIO PESsOA d·á um aparte. 
O SR. JqÃo Lurz .ALVES - Eu não disse que mandou. Decretada 

pelo Tribunal a responsabilidade do Presidente do Estado, mandados 
os papeis ao Procurador da Republica, este dev~ iniciar o proeesso. 
Póde fazel-o, é o que pergunto, antes da resolução da a.gsembléa legis-
lativa, antes do impooch~ª 

O SR. EPITACIO PESsOA dá um aparte. 
O SR. Joio Lurz .ALVES - Estou f aliando doutrinariamente: 

- póde f.azel-o ª 
E' que V. Ex. tinha de responder commigo- não póde. (Pausa.) 
O SR. EPITACIO PEssoA - V. Ex. não póde interpretar assim o 

meu silencio. Teuho opinião muito conhecid-a. He se trata de um 
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crime da competencia da Justiça Federal, póde; se se trata de um 
crime da competencia da Justiça Local, não póde. 

O E?x. JoÃo Lmz ALVEs- Fico conhecendo a opinião de V. Ex. se antes a conhecesse, não a teria provocado. 
A distincção, eu não a acceito, eu não a faço, porque não con-

sidero o .Supremo Tribunal Federal como arbitro dos destinos poli-
tic<>s dos E·stados, cuja vida repousa na sua autonomia, nos termos 
das .:respectivas constituições, segundo os preceitos constitucionaes · 
da União. 

O SR. EPITACIO PEssoA - Nem o Poder Judiciario da União 
póde ficar subordinado ao poder local. Seria a subversão de t<>da a 
hierarchia federativa. 

O SR. JoÃo Lurz ALvEs - Para o Presidente d<> Estado que 
commette um erime funccional, aliás a jurisprudencia do Tribunal 
já existe, firmada pela decisão, no caso do Ceará, onde foi julgada 
necessaria a decretaçã<> prévia do impeackment para o processo do 
Governador. 

O Sx. EPITACIO PEssoA - Perfeitamente. Estou dando a minha 
opinião e não a do Supremo Tribunal. 

O SR. J oÂo Lurz ALVEs - Sr. Presid<mte, eu acato e só com-
mentarei no seu proprio pretorio, como disse, as decisões do Supremo 
Tribunal. -'l'eiJiho aqui defendido as prerogativas desse Tribunal ... 

O Sx. ARTHUR LEMoo - Como eu. 
O SR. JàÃo Lurz ALVES - ... em oecasiões solemnes, como 

V. Ex. disso bem póde d-ar testemunho. Quero, porém, que a Consti-
tuição seja cumprida. Não ataquei os illmtres Ministros daquelle 
Tribunal, aos quaes, a cada um pessoalmente e a.o Tr~bunal eollecti-
vamente, tributo a maxima consideração. Condemno a exorbitancia 
funccional em these, propugnando pela lei de responsabilidade, que 
desejo que nunca -seja preciso applicar. Quero que ella seja como a 
Ida responsabilidade do Presidente da Republica, "o canhão de grosso 
cali·bre, que só em grave occasiã() se dispara".; mas queTo que ella 
exista eomo complemento do nosso regimen constitucional. . 

. Quero, finalmente, poder dizer como Bryce, do nosso Supremo 
Tribunal, o que elle disse da Suprema •Cô.rte dos Estados Unidos: 

"Ella deve resistir aos impulsos transitorios e resistir-lhes com 
tanto maior firmeza quanto forem elles mais vehementes. Entrin-
ch~irada por traz destes ine:xpugnaveis baluartes, ella mostrar-se-ha 
capaz de desafiar, a um mesm() tempo, os ataques dos outros poderes 
e a•s seilucçõf!R, a.s '1rUWis pe,..igo.sas, por serem impa.rp,a.v~&, ito sentir 
menta popuLar. (Mrwiíto bem. MuifJo bem.) 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 4 DE N OVE M BRO ( 1914) 

Requer Cf!UJe seja arcM:vwdo, a me11iSag9m presidettcial, acerca d'CJ caso 
politico do Estado dÁ) Rio de Janeitro,· com o voto em, .separado 
do Sr. Ped'/i()l Moacy'n e 1a declaraç·ão Je voto do Sr. Me'llo' 
Franco 

Por mensagem ·de oito do corrente mez, o Presidente. da Repu.. 
bliea .sujeitou ao conhecimento dos dons ramos do Congress(} N acio-
nai as representações que lhe dirigiram o Presidente e a Assembléa 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro "soii-
PIIlrecer citando do Governo Federal medidas garanti-

doras da normalidade da vida constitucional do 
Estado, ameaçada de grave perturbação por actos. da minoTia da 
:A.ssembléa Legislativa, que se arrogou poderes só cabíveis a. esta; 
poderes que pretende exercer sob o amparo de actos judiciae&, cuja 
efficacia não póde alcançar a legitimidade do mandato político e a 
legalidade do seu eJercieio, sujeitos pela Constituição ao julgam6nto 
soberano de outro poder". 

"Não existindo uma dualidade de Assembléas, por não poder 
considerar-se "kssembléa", no sentido legal da palavra, a reunião 
da minoria que se destacou daquella e pretende funccionar como tal, 
ha, entretanto, de facto, no Estado do Rio, uma reunião de Depu-
tados que disputa á Assembléa Legislativa o desempenho das funcções 
que. a Constituição entregou a esta." 

"Esse facto acarreta consequencias perturbadoras da vida consti-
tucional do Estado e pede remedio pTompto e efficaz para evitar a 
dupli'Ciidarde de le~a:lação e de actoo reguta:dores d·a lE)gitimidad~ dlos 
poderes." 

AllegandO> tão legitimo fundamento, em vista da relevancia e 
gravidade dos factos, que podem vir a efíectuar, offender e até detur-
par e destruir a fórma rep.)lblicana fe.derativa consagrada e prescri-
pta na Constituição Federal, o Presidente da Republica pede que 
o Congresso N acionai examine e Tesolva a questão com sua inillu-

(•) Parecer n. 34. 



-76-

divel autoridade, antes que prod~a maiores males á ordem consti-
tucional daquelle Estado. 

Acompanham a mensagem enviada pelo Presidente da Republioa 
os seguintes documentos: 

A) Representação do Presidente do Estado do Rio de Janeiro, 
allegando que: "um g~po di'SSidente de Deputados á Assembléa 
Legislativa do Estado, em minoria, portanto sem numero para se 
instaJiar como Poder Legislativo, pretende tel-o feito em casa parti-
cular e dahi tem praticado abusos e illegnlidades perturbadoras da 
boa marcha dos negociiQis publicas". 

"Esse movimento resultaria inocuo, se não~ fôra o amparo que 
o Suprem.p Tribunal Federal vem dando a ~esa facção anarchizadora 
da vida constitucional do Estado, acceitando como verdadeiras in-
fundadas _ denuncias ... " 

"0 legitimo Poder Legislativo do Estado, incarnado na maioria 
absoluta dos Deputados, está funcoionando regularmente, tendo-se 
installado em dia proprio, na sétle de seus trabalhos, com numero 
legal; mantém relações com O'S demais poderes do Estado e corres-
pondencia com os dos outros Estados e a União Federal; elabora leis 
e exerce, em summa, em sua plenitude, todas as funcções que lhe são 
privativas." 

"A minoria facciosa da A.ssembléa, por tres de. seus membros, 
pediu ao Supremo Tribunal Federal uma ordem de ha.be'(LS-Corpw, 
attribuindo ao governo do Esta.do a intenção de coagil-a, quami/xJ &eu 
verdadeiro intu~ era que aquerte Tribuno,l 0'8 con-fi~ 1!LW f'Wfl,o 
cçõ~, que então eaith-ciam, de presidente e secretarias da Mesa. da 
Assembléa." 

" ... foi totalmente provido o pedido. . . sem a simples requi-
sição ~ informação á primeira autoridade do Estado, accusada de 
pretender coagir Deputados/' 

"E, pela primeira vez, um tribunal judiciario elegeu a Mesa de 
uma Assembléa Legislativa ... ·' em quanto dura.sse a sessão extraol"-
dinaria convocada para rever a legislação de impostos." 

"Tal decisão feriu de frente o § 2°, do art. 15 do Regimento 
Interno da A.ssembléa, que dispõe: "após a retirada do Presidente do 
Estado, a Assembléa procederá á eleição da Mesa, que deverá servir 
durante a se$São legüs'Dativa ordinlfliT'Í!a ou exeraordirva® e, conclulida 
a mesma, de nada mais se tratará". 

"Esse golpe vibrado nas attribuições privativas da maioria da 
Assembléa deu em resultado a obstrucção da sessão extraordinaria 
convocada ... " 

"Ao approximar-se a época constitucional da installação d:a 
.sessão ordinaria., para a qual a sentença não investira os Deputados 
!ittnpetrantes em funcção de membros da Mesa, v6ltaram os mesmos 
eo Supremo Tribunal, allegando desrespeito á ordem de habeas.c.orptUS 
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pelo impedimento opposto á sua entradia no edificio da Assembléa ... ; 
aquelle TTibunal, sem ouvir o governo estadual, autorrizou a mrudan?J 
00, séde da As'oo·mbléa e mandou responsabilizar o Presidente do 
EStado pelo supposto desacato á primeira ordem de h:tibeas-corpus.". 

· "Dispondo a Constituição do Estado, no art. 26, n. 16, que com-
pete á Assembléa Legislativa autorizar o processo do Presidente do 
Estado por delictos communs, o orgão do ministerio publico federal 
opinou que devia preceder a audiencia da Assembléa Legislativ·a, para 
instaurar o processo criminal contra aquella autoridade; suscitado a 
respeito um conflicto de jurisdicção, em vista daquella attribuição 
àa Assembléa, o Supremo Tribunal julgou improcedente o conflicto 
e. mandou proseguir o processo criminal, sem depender de autorização 
ou deliberação da mesma Assembléa." 

"Do exposto, verificada a anomalia que se quer implantar no 
Estado pelo desdobramento" de sua Assembléa Legislativa, cuja mJ.aioria 
f1wocciona regula.rmen,te, reconhecida pelos outros poderes do Esta:do ... 
submette o Presidente do Estado este caso ao alto críterio dos poderes 
políticos nacionaes." 

B) Representação d-a Mesa da Assembléa Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro, em virtude da deliberação tomada em sessão pela 
maioria absoluta do Poder Legislativo do Estado contra os mesmos 
factos allegados na exposição feita pelo Presidente do Estado e já 
transcriptas suas principaes referencias aos preceitos legaes vigentes. 

O) Accórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido em 6 de 
junho ultimo, concedendo uma ordem de hJabeab'Pcorpus .aos membros 
dia Mesa da Assembléa Legislativa do Estado do Rio que funccionou 
lia ultima sessão ordinaria daquella corporação. 

Fundamentando esta. decisão, o Supremo Tribunal considera que: 
"a n,e~h'um podJer dia União ou dds Bsi;ado& é permfittido exercer suas 
fU'T!JCçõe:.s fóra d.os limit~ e J~UJ normas C'Onstitu·dxmaes por que s-e 
'l'egem, das Zeis, 'dos regulamentos ou (];ctos equivalentes, adoptados de 
conformidade com aquelles princípios, mJaa:imé para destru-ir di-reitos 
mhoo-entes 010 rim!di'!li&uo ou que têm por si a legiffi!rn!i,flo,(k cdm q.u;e 
foram alcançados." 
e conclue que : 

"Tomando conhecimento da petição, concede a impetrada ordem 
de habeas-corpus preventivo para que os pacimtesl, nós termos finaes 
do seu pedido, p088am se loco.rrvover "Uvre-m.ente e perwt'l"ar sem coacção 
no ed!ific1Jo da Assemhlé.a Legislaf.ioo, em Nictheroy, e 1ahi e:1Jercerem, 
l.ivre.s ik constrairtg-n,to, durante o periodo da sesSiio extrrwrdinana 
convocada para o dia 10 do corrente e emquanlo elkL du11ar, as f'IJITI;-
cções de Presiilente e rk 1• e 2° S~Jc'!ie~s da mesma Assembléa." 

.Contra a largueza deste habeas-corpus, o Ministro Pedro Lessa, 
que, na phrase competente de Martinho Garooz, "é a menOO.liàaàe- de 
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mai.or de'.Staque oo Supre,m'Q Tribuntil, o primu.s inter pares" (N ulli-
dades, vol. 1°, pag. 403), lançou seu voto com as seguintes restricções: 

"Tambem concedia a ordem pedida, mas unicamente para o fim 
de poderem os pacientes penetrar no edificio da Assembléa, de que 
fazem parte, e ahi exercer suas funcções. 

Pelo meu ooto não rg.so7,via 'l!lenhuma dms questões sujeita..s 010 
'l'egimento da a·DludM-a Ass:embléa, q'llie no futuro se poderm suscitar e 
qwe o accórdão cliri1'1'11e prévtiam'en/fe. 

"0 Presidente de uma assembléa politica, da Camara dos Depu-
tado.s ou do •Senado de um p:aiz, pódie .ser nomeado pelo Poder Exe-
cutivo, póde ser eleito pelo povo e, o que é commum, eleito pela pro-
pria assembléa de que é membro . .. 

a:daptado o ultimo alvitre, o dJa elerição do presitknte pel.a p1·opria Ca-
mara ou Congresso, f-orçwo é qwe () pr8sidemJe seja a exprea.são da 
vontade àa Assembléa; (IIl faut qu'il soit élu par l'a.ssemhlée exclu-
sivement pa-r elle, à la majori.té ahsolue, et au scrutin. Il faut-
de même qu'il osoit 13.movible par elle seule. 

· Tout celá decoule du même príncipe. Nul ne doit remplir cette 
place que celui qui p<>ssede la confi-ance de l'assemblée, et qui la pos-
sêde dans un degré superieur á tout autre. Tout le bien qu'il peut faire 
est en proportion de cette confiance. 

Mais il ne suffit pas qu'il ait possédé une f ois la confiance; il 
faut qu'il la possàde continuellement. 

Si elle cesse, l'utilité de l'office cesse de même.) ..... . ......... . 

"0 Presidente é eleito pela Assembléa e repr.ese.n,ta, a vontade e 
a confiança exclusiva delZa. 

"As questões que se suscitam no seio dessas assembléas a propo-
sito da eleição dos seus presidentes e secretarios ou de suas commis-
sões, eão dirimidas pelas mesma.s assembléas." 

"A' Justiça Federal não é permittido decidir nenhuma dessas 
controversias. Basta lêr os arts. 59 e 60 da Constitui~ão para verificar 
que entre os pleitos da competencia da Justiça Federal não é licito 
incluir as questões acerca da eleição e continU'ação dos membros das 
Mesa dios Congressos estlliduae:s . " 

"O Tribunal só julga causas reguladas por disposições consti-
tucionaes e por leis secundarias e nunca as regidas por preceitos regi-
mentaes de assembléas politicas da União ou doo Estadoo. 

Sendo assim, em caso nenhum se ·comprehenderi·a ·a decisão pelo 
Supremo Tribunal F ederal . de uma questão movida em uma assem-
bléa estadual a proposito de eleição ou de permanencia dos seus pre-
sidentes e secretarios." 
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"E se não se concebe o julgamento pelo Supremo Tribunal Fe-
deral de um litígio levantado ácerca· de assumptos de regimentos, de 
assembléas políticas, muito menos ainda seria possível conceber um 
feito em que o mesmo 'Dribunal julgue préviamente, antes de serem 
suscitadas, as questões dessa especie, que mais tarde poderão ser ven-
tiladas. Nem mesmo em relação ás questões da sua indiscutível com-
petencia póde o Tribunal conferir decisões, com essa antecipação, 
JUlgando os litígios que imagina, ou prefigura se hão de realizar em 
um futuro mais ou menos pro:rimo, mas que presentemente ainda 
estão nos limbos do possível. 

Nem se diga que, tratando-se de h:oJJ.eas-corpU$, o art. 61 da 
Constituição faculta ao Supremo Tribunal Federal decidir a especie . 
Não: o JW,beas-C()rpus, pela sua natureza jurídica, pela essenci:1 do 
instituto, pela doutrina e pela pratica das nações que o consagraram, 
é um meio judicial de garantir a liberdade individual, ou pessoal, na 
excepção restricta de liberdade de locomoção ... " 

D) .Declaração assignada por 25 Deputados da Assembléa Legis-
lativa, constituindo assim a maioria absoluta de 45, tantos são os seus 
membros, publicada na imprensa de Nictheroy, em 4 de junho, impu-
gnando os fundamentos. da petição do h'abe~-corpus impetrado pela 
Mesa que presidiu a ultima sessão ordinaria daquella corporação; e 
affirmando Teconhecer-lhe o direito de presidir as sessões preparato-
rias da reunião extraordinaria convocada pelo Governo do Estadc., na 
fórma do Regimento Interno. 

Protesto dos mesmos 25 ·Deputados, constituindo a maioria abso-
luta da Assembléa Legislativa, publicado em 10 do mesmo mez, contra 
a concessão da ordem de kabeas-oorpu.s que prorogou o mandato d•a. 
Mesa, que presidiu a sessão ordinaria, durante a reunião extraordi-
naria; deliberando em consequencia da ordem concedida pelo Supremo 
Tribunal Federal não comparecerem á sessão convocada, impedindo 
assim a installação da Assembléa para a convocação extraordinaria. 

E) Relação dos precedentes occorridos na Assembléa Legislativa 
em todas as 12 convocações extraordinarias, desde 1892 a 19'10, pro-
cedendo-se sempre á eleição da Mesa que tem de presidil-a, conforme 
a interpretação dada ao §. 2°, dio art. 15 do Regimento Interno, que 
diz: 

"Após a Te tirada do Presidente do Estado, a Assembléa procederá 
á eleição da Mesa, que deverá servir durante a sessão legislativa, ordi-
naria ou extraordinaria, e, concluída a mesma, de nada· se tratará." 

F) Certidão das declarações prestadas na "Delegacia Auxiliar de 
Policia do Estado do Rio de Janeiro" pelo porteiro e continuo da 
Assembléa sobre o arrombamento da porta principal do edifício em 
que funcciona essa corporação, effectuado por ordem do Vice-Presi-
dente da Mesa, em 20 de julho ultimo, em virtude d:O Presidente ter 
mandado o porteiro conservar fechado o Paço Legislativo, a despeito 
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de haver sessão preparatoria, para assim impedir o exercício d:as fun-
cções respectivas pelos Deputados que constituem a maioria absoluta. 

G) Certidão do auto de abertura e arrombamento d.a porta prin-
cipal do edifício em que funcciona a Assembléa Legislativa, perante 
o delegado auxiliar de policia, por ordem e na presença do Dr. Luiz 
Carneiro de Campos Ponce de LéO'Il, primeiro Vice-Presidente do 
mesma corporação, que, affirmando haver-lhes declarado o porteiro 
que recebera ordens reiteradas do Presidente para conservar fechadas 
as portas do edifício, intimára esse .funccio;nario a abril-as -afim de 
os Deputados exercerem suas :(uncções; e, não sendo obedecido, resol-
vera mandar arrombar a porta principal, com as formalidades legaes. 

H) Accórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido em 25 de 
julho ultimo, concedendo aos 18 Deputados, que constituem a minoria 
dissidente da Assembléa Legislativa do Estado do Rio, uma ordem de 
habeas-corpus, renovando nesta a que anteriormente foi concedida á 
Mesa que presidira a ultima sessão ordinaria, sob a allegação de que 
ficou apurado em uma justificação judicial que : 

"Impedidos os membros da Mesa da A.ssembléa de penetrarem 
no edifício onde funccionava sob a protecção da ordem constante do 
aecórdão de 6 de julho; e, não havendo si.d:o .attendid.a pelo Gove:rno 
a requisição que lhe dirigira o juiz federal paxa cumprimento do dito 
accórdão, foi designa;do pela Mesa, na fórma do Regimento, novo edi-
fício para a continll'ação dos trabalhos da Assembléa e nesse novo 
edifício continuavam ameaçados de violencia:s por capangas alliciados 
pelo Governo do Estado e com a acquiescencia da força militar pos-
tada em suas immediações; 

"Que os pacientes não podem regU.larmente exercer suas funcções 
de Deputados senão perante a ·Mesa composta dos tres primeiros, cujo 
mandato só se extinguirá com a eleição da nova Mesa na ·!lata legal; 

"Que, assim, perfeitamente jurídica é a situação dos pacientes 
e fundado é, á vista dos factos e circumstancias prova:das dos autos. 
e receio das violencias que ·ameaçam : 

"Accor.d:am julgar procedente ·o pedido e deferil-o para ordenar 
que cessem as ameaças de que se queixam os pacientes, afim de que 
possam se reunir normalmente, no edifício designado pela Mesa da 
Assembléa, e ahi exercer, livre de qualquer coacção ou constrangimento, 
as funcções decorrentes de sua qualidade de Deputados, nos termos 
das leis e Regimento Interno da Assembléa Legislativa, garantidas 
em toda plenitude as immuni.dades que lhes asseguram os arts. 13, 14 
e 15 da Constituição e nos quaes se comprehende a da livre publicação 
pela imprensa de suas actas e debates ... 

"E como dos documentos juntos ·aos autos resulta a l'esponsabi-
Iidade do Presidente do Esta.do do Rio de Janeiro por factos defini-
dos como crimes pelos arts. 110 e 111 do Codigo Penal, mandam que 
se extraiam cópias desses documentos, que serão remettidos ao pro-
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curador ·seccional do mesmo Estado, afim de que este promova o respe-
ctivo processo." 

Fundamentando seu voto neste accórdão o Ministro Pedro !.essa, 
que, na phrase oompetente do festejaido autor das "Nullidades dos 
actos jüridicos", é "um mientador de alto merito, porque tem azas 
possantes que rasgam as teias de aranha de cerf;a jurisprudencia para 
firmar a verdade jurídica", escreveu : 

"Concedi o JuibeaJS-corpus para os pacientes se reunirem no mesmo 
edifício em que estavam funccionando, quando foram impedidos de 
nelle penetrar. 

A violenda de que se queixam consiste em lhes ter sido vedado 
o ingresso nesse edifício. Para nelle entrarem, afim de exercerem 
funcções que ninguem lhes oontesta, como Deputa.dos que são do 
Estado do Rio de Janeiro, podia e devia oor concedido o liab'eals-
carp1LS. 

Mas, facultar a reunião em edifício differente, fôra resolver no 
kabeas-corpus uma questão extranha a este remedio judicial e para a 
qual falta competenc.i.a ao Poder J udiciario." 

"Nem se diga que a posiç·ão dos pacientes é indubitavelmente 
juridica, legal, porquanto ao Presidente é permittido mudar a séde 
da Assembléa do Estada, para onde fôr conveniente. Essa mudança, 
que está sujeita a regras, não foi feita de accôrdo com e Regimento. 
E, portanto, o que legalizaria a mesma mudança viria a ser o accórd.ão 
de concessão do kabea.s-CXYrpuJs, o que não é possível. Tenho sempre 
sustentado que o hAabeas-o.or'{J'U$ tem por funcção garantir a liberdade 
individual no sentido de liberdade de locomoção, sendo vedad() diri-
mir quaesquer questões dependentes de ·allegações e provas, que se 
queira enxertar na decisão desse recurso, de prooesso rapidlo, sem 
fórma nem figura de juizo. 

"Só se póde examinar se em face das leis a posição dos pacientes 
é, ou não, indubitavelmente jurídica, quanto aos dilreitos qoo prefJen-
~m exercer. 

_"Requerido um habe:as-corpws, ao juiz compete negai-o óu con-
cedel-o, de aooôrdo com as disposições da lei e não com a vonta.de 
arbitraria das partes." 

Divergindo tambem .da doutrina esposada no accórdão transcripto, 
o Ministro Coelho e Campos, cuja luminosa collabonição no Parla-
mento Brasileiro desde o passado regimen constitue copiosa fonte de 
saber jurídico, sustentou os seguintes conceitos: 

. "Declaro que, apeza;r da concepção menos lata que tenho da 
habeas-corpus, não duvidaria conceder a ordem impetrada para que 
os pacientes livremente se locomovessem no edifício proprio da Assem-
bléa, provada a coacção ou impedimento de penetrarem elles no dito 
edüicio; e que, em consequencia, era caso de solicitar informações ao 
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Presidente do Estado do Rio de Janeiro sobre as arguições que lhe 
eram feitas pelo impetrante em sua petição." 

Dispensou essas informações o tSupremo Tribunal, talvez á vistai 
da observação do Ministro relator, de que do telegramma ào Ministro 
do Interior, em resposta á requisiç.ão de força militar pelo Juizo da 
secção para garantir os pacientes, constava a declaração do Presidente 
d:o. Estado de que o:! pacientes não soffriam embaraço algum no exer-
CI CIO de suas funcçoes................ . · · ....................... . 

"Entretanto, preferiu o Tribunal deferir logo a ordem impetrada 
para que os pacientes funccionassem no outro edificio designado pelo 
Presidente da Mesa da Assembléa, mandando extrahir cópias das 
peças e remettel-as ao Procurador da Republica para a responsabili-
dade do Presidente do Estado. 

. "Era precisamente o que visava o oobea.s-corpu$ impetrado, isto é, 
fazer reconhecer pelo Tribunal a mudança do edifício da .A.ssembléa 
e-virtualmente fazer processar o Presidente do Estado. Funccionaram, 
os pacientes em outro edifício, que não aquelle onde 1se reunia a maia-
ria da Assembléa; era o meio oollima.do para realizar a dualidade do 
reconhecimento de poderes da ultima eleição presidencial do Estado, 
o processo de responsabilidade, quiçá para apparentar o fundamento 
dessa deliberação." 

"Não tem o Tribunal que garantir, em processso de hab.~-oorp:us, 
senão a locomoção dos pacientes para sua.s funcções no edifício da 
Assembléa ... E quando (o que se contesta) proceda a competencia 
que se lhe attribue, o Tribunal, para conhecer e approvar, como fez, a 
mudança de edifício, deveria, pelo menos, fazel-o de accôrdo com a lei 
que faculta essa mudança" ... 

" ·MM, isto não .se pddia ·dar nem se deu, além de outras razões, 
porque os pacientes em minoria na Assembléa não poderiam, para a 
primeira hypothese do artigo citado, reunir dous terços dos Depu-
tados; e na segunda hypothese, porque não foi a mudança resolvida 
pelo Presidente do Estado, ou requerida pela maioria dos Deputados. 
Onde a legalidade ,da mudança para que a approve o Tribunalª 

"Com a concessão do hab,ex»s-OO'I"'p''..>S para consagrar essa illega-
lidade~ 

"E' a repetição do ca&O anal!Ogo do accórdão de 6 de junho deste 
anno, no qual contra o meu voto se declarou continuar, independente 
de nova eleição, a Mesa da A-ssembléa do Estado do Rio em sua ultima 
sessão extraordinaria e por todas ellas, contra a disposil,}ão do Reg:i,. 
mento assim sempre entendida e praticada pela Assembléa em 13 
sessões extraordinariaa, realizadas em annos diversos, fazendo em todas 
a nova eleição -de sua Mesa. 

"Agora, ao meu ver, o me-smo desaoorto, a•pprovando-se por hJabeas-
oorp'IJ,s, a mudança do edifício da Assembléa, contra a propria Consti-
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tuição do Estado e dando-se ao habea.s-cotf"~ uma elasticidade que 
;n~o é con~o!lnte ao ~u proce~so rapido e simple~, ~m fi~ra ~em 
forma de JUIZO, contra a doutrina e a praxe desse mstituto1 nos paiZes 
que o têm." 

"E ainda: rem informações em caso tal e por arguições apaixo-
nadas no caso de uma luta formidavel, manda-se logo extrahir cópias 
e remettel-a:s para a responsabitlidade do mesmo Presidente,_ quando 
este havia assegurado ao Ministro do Interior todas as garantias aos 
pacientes no exercício das funcções? 

"E' bem de ver que essa garantia para funccionar no edifício 
proprio da Assembléa, é que não quereria o impetrante, porque bur-
lava a dualidade do recpnhecimento do Presidente do Estado, na 
ultill!a eleição, que os pacientes em minoria não poderiam conseguir, 
funccionando no mesmo edifício. 

"Embora excepcionalmente, eu concederia a ordem impetra-da 
pelo receio dos excessos da luta, em que, de ·presente, se degladiam os 
políticos do Estado do Rio de Janeiro, se ella não envolvesse a appro-
v.ação indebita da mudança illegal do edifício da Assembléa e a 
re.sponsabilidade -do Presidente do Estado, sem, siquer, as informa-
ções que reputei necessarias para uma medida de tal gravid·ade." 

· I) Acta da installação solemne da Assembléa Legislativa na se-
gunda· sessão ordinaria da oitava legislatura, realizada a 1 de agosto 
ultimo, no edifício proprio, Paço Legislativo, com a presença de 
25 Deputados dos 45 que compõem a mesma Assembléa. 

Nessa sessão, depois de lida longa correspondencia official tro-
cada com o Chefe da Nação e Governadores dos Estados, compareceu 
o Presidente do Estado, que leu a men-sagem na fôrma constitucional, 
e foi eleita a nova Mesa que preside os trabalhos legislativos. 

J) A entrega da promoção dada pelo Procurador rSeccional do 
Est-ado -do Rio no processo criminal instaurado contra o Presidente 
em exercício, por determinação consignada iTtt-f~ do accórdão do 
Supremo Tribunal, que concedeu a segund·a ordem de .lwl:Jeas-corpUB, 
apErovou a mudança da séde da Assembléa. Legislativa e mandou 
responsabilizar aquella autoridade por factos allegados pelos impe-
tr>antes como incurso na& penas doo arts. 110 e 111 do Codigo Penal. 

Argumentando com os dispositivos positivos da ·Constituição do 
Estado do Rio, · que consagra como fundamental do regiinen a garantia 
funccional do , Presidente do Estado, não poder ser processado sem pré-
via deliberação da Assembléa Legislativa; e, tambem, com a jurispru-
dencia do Supremo tTribunal, o digno orgão do Ministerio Publico 
Federal negou-se ·a additar a queixa apresentada pelos tres Deputados 
em favor_ de quem foi concedido o primeiro oobf1aS-corpus, não só 
pela illegitimid·ade dos queixosos como tambem pela falta da forma-
lidade substancial da prévia manifestação do Corpo Legislativo do 
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Estado, sobre o processo criminal contra o chefe do Executivo esta-
dual, concluindo ~u jurídico parece-r por affirmar que a queixa não 
deve ser recebida. 

K) Âcta publicada da sessão ordinaria da Assembléa Legislativa, 
realizada a 17 de setembro ultimo, em que, a requerimento do Depu-
tado Alvaro Rocha, aquella corporação resolve tomar conhecimento 
do processo criminal á revelia indevidamente instaurado contra o 
Presidente do Estado, afim de conceder su.a imprescindivel e prévia 
autorização ou licença, que é condição visceral da validade do mesmo 
processo, porquanto nessa garantia ou immunidade do Chefe do Estado 
assentam a integridade e a independencia do exercício de suas impo-r-
tantes funcções. . 

L) Cópia da justificação procedida no Juizo Federal do Estado 
do Rio, a requerimento do Presidente, em que depuzeram 19 teste-
munhas da mais conspícua idoneidade, declarando todos de sciencia 
propria e circumstanciadamente que "o Presidente do Estado, no 
exercicio de suas a.ttribuições, convo0ára a Assembléa Legisla-
tiva, para reunir-se em sessão extraordinaria no dia 10 de junho 
ultimo; não exerceu nessa, data, nem anteriormente qualquer vio-
lencia ou coacção, nem revelou, por actos ou factos, a intenção de 
exercer qualquer violencia ou coacção relati.vamente a qualquer mem-
bro da IIJ.esma Assembléa; por falta de numero de Deputados pre-
sentes, sómente a 19 de julho foi designado o dia immediato para 
a installação da sessão extraordinaria, da1;1do-, então, o Presidente do· 
Estado as necessarias providencias para que no dia e hora design.ados 
fossem prestadas ao P<lder Legislativo as devidas honras; por ordem 
do Presidente que serviu na ultima sessão ordinaria, o porteiro da 
Assembléa conservou fechado o edifício no dia designado para a 
installação da sessão convocada ; os Deputados que se dirigiram ao 
respectivo edifício para a installação da sessão extraordinaria no dia 
e hora marcados, encontraram as portas fechadas e, por isto, o Vice-
Presidente presente, na · ausencia de qualquer outro membro da antiga 
Mesa, determinou que com a observancia de todas ·as formalidades 
se procedesse ao arrombamento da porta principal do edifício ; por 
esse modo os Deputados em numero legal se reuniram, installando-se 
a sessão extraordinaria da Assembléa sob a presi!dencia do primeiro 
Vice-Presidente, na ausencia dos membros effectivos da. Mesa, que 
presidiu a sessão ordinaria ; o Presidente, por si ou por interposta 
pessoa, directa ou indirec1iamente e muito menos por intermedio de 
força publica estadual, jámais usou de qualquer violencia ou ameaça 
contra algum dos membros da Assembléa Legislativa, ou no exercício de 
suas funcções, ou para impedir que fossem exercidas taes funcções; 
era., finalmente, falso ter sido vedada a entrada de algum Deputado 
no edifício em que funcciona a Assembléa, em qualquer dar.It; é 
tambem falso que o Presidente do Estado tenha por qualquer modo 



-85-

impe'dido que os membros da Mesa que presi•diu a sessão ordinari•a, 
exercessem suas respectivas funcções." 

M) Memorial publicado em sustentação do conflicto de jurisdicção 
ou de attribuições levantado perante o Supremo Tr1bunal Federal, em 
virtude de ter a Assembléa Legislativa, funccionando legitimamente 
com a maioria de seus ·membros, tomado conhecimento da queixa cri-
minal apresentada no Juizo Federal contra o Presidente do Es~ado, 

, para o fim de conceder ou negar autorização para o andamento · do 
processo, o que é prerogativa que lhe confere a respectiva Constituição 
e leis estaduaes. 

N) Noticia da decisão· toma-da pelo Supremo Tribunal Federal, 
sobre o conflicto ·de jurisdicção suscitado entre o Juizo Federal e a 
Assembléa Legislativa do Estado ·do Rio de Janeiro, não considerando 
caso de conflicto e mandando proseguir o processo criminal contra o 
Presidente do Estado, independente de autorização da Assembléa, a 
despeito do preceito dos arts. 54 e 55 da Constituição do Estado. 

O) Apreciaçãc> em columna. editorial do Jorrval, do Cómme'TCW, 
11obre o julgamento do aggravo interposto para o •Supremo Tribunal 
do despacho proferido pel0o Ministro relator, no conflicto de jur.lsdi-
cção, mandando oaobrestar qualquer procedimento relativo ao processo 
criminal inst~;tura:do. contra o Presidente do Estado do Rio. 

Apeza.r do art. 99 do Regimento do proprio Tribunal perempto-
riamente prescrever que "distribu1do o feito, o relator ma.nd·ará imme~ 
diatamente passar ordem para que as autoridades em conflicto sobres::' 
tejam no andamento dos respectivos processos", o Supremo Tribunal 
reformou o despacho do conspícuo relator e mandou proseguir no 
processo. 

Termina o J orrwl 'de 0orMr18r'C'ftJ 5uas briThantea conaiderações 
com os ooguintes conceitos : 

"Não queremos nem devemos descer aos pormenores do caso polí-
tico em fóco. Elle não nos interessa senão nos seus aspectos geraes, 
que dizem com a moralidade do regimen republicano federativo do 
Brasil. Não é, além disso, a questão da Assembléa que está em jogo. 
O que oo quer é assegurar a posse do poder, no Estado do Rio·, a um 
candidato que se bateu valentemente e com honra para o seu nome, mas 
que teima em não se julgar vencido, tendo promovido o seu reconheci-
mento por meios irregulares e tumultuarias e pretendendo chegar á 
suprema governanç.a do Estado com o auxilio e ajuda do Supremo 
Tribunal Federal, cuja missão não é propriamente essa." 

Pela exposição lealmente feita e comprovada nos documentos 
apresent•a-dos, as occurrencias que se passam no Estado do Rio de 
Janeiro, envolvendo e compromettendo quiçá a autoridade do Poder 
Judiciario Federal e appa1-entando uma tentativa remota. de pertur-
bação da ordem constitucional, sob o fundamento de suppostos atten-
tados políticos e irrisoria violação de presumidos direitos, não passam 
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de babeis ardis ou de escaramuças partidarias, muito communs nas 
facções em minoria que, apaixonad&'l, querem vender cara sua derroba 
ou sua submissão aos poderes constituídos legítimos. 

Esquecem-se, entretanto, taes -aggremiações ou parcialidades into-
lerantes que, no regimen democratico, em todos os paizes, e sempre, 
no exercício e responsabilidade do Governo temp(}rario se revesam 
rapidamente os partidos políticos; e que assim, portant(}, o respeito 
e até a defesa das normas visceraes d(} regimen federativo pelas opp~ 
sições governamentaes oo impõem ao seu patriotismo e aos proprios 
interesses que ellas collimam ou aspiram. 

A intangibiliodade da autoridade constituída p<~la fórma republi-
cana que liberalmente nos rege; o respeito a(}s poderes constitucionaes 
como a emanação immediata da ooberania popular, cuj<1s desígnios 
devem ser por todos e sempre -acatados, como a suprema garantia dos 
direitos individuaes e o do exercício das funcções publicas, quet" em 
relação á União, quer em referencia aos Estados, são dogmas politioos 
que as paixões tra.nsitorias e os interesses subalternos de um momento 
não conseguem, apagar, nem mesmo olvidar, ·sem O· risco de sacrificar 
a existencia d<1 propri(} regimen .a que t<>dos devem defender com a 
consciencia de defenderem a integridade nacional. 

O Estado do Rio de Janeiro, na fórma garantidora do art. 63 da 
Constituição Federal, rege-se pela Constituição adoptada ou decre!ada 
em 1892 e reformada ou alterada em 1903, respeitad<>s os principi<1s 
constitucionaes da União. 

Sua, Constituição consagra que "o Estado é autonomo, nos limites 
da Constituição Federal, e o seu governo é republicano constitucional 
e representativo; a ·soberania do Estado reside no povo e é exercida 
pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario, , independentes e 
harmonicos." 

Nestes dispositivoo está brilhante e categoricamente firmada e 
mantida a fórma republicana federativa, para cuja protecção e sua 
defesa incumbe ao Governo Federal intervir na fôrma decisiva e 
peremptoria do art. 6° n. 2, d.a Constituiç·ão Federal. 

Ora, si a intervenção do Governo Federal nos negocios peculiares 
dos Esta•dos, com fundamento no preceito constituci<1nal citado, é um 
dever para proteger ou um direito para manter a fórma republicana 
federativa, como se poderá admittil-a no Estado do Rio de Janeiro, 
onde se consagrou e se pratica com pureza e nitidez essa fórma repu-
blicana federativa? 

"A indole e importancia do poder de intervenção, "melindroso em 
seu uso e de summa gravidade", não permittem que o Governo Federal, 
isto é, a "Uni:ão", exerça-o fóra dos casos taxativamente enumerados 
na Constituição Federal, devendo ainda assim prudentemente agir 
para SU'avizar quanto possa a lesão transitaria na aiUoonomia dos 
Estados." 
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"Materia de alta ponderação, melindrosa, a intervenção, impor-
tando a suspensão, a absorpção temporaria da personalidade política 
'dos Estadoa, affectando o principio da Federação", não póde ser exer-
cida pelo G(}verno Federal no Estado do Rio de Janeiro na presente 
sifuação, porque seus poderes constitucionaes estão sendo exercidos 
legitimamente pelos seus respectivos orgãos, dentro da esphera jurídica 
que lhes traçaram a .Constituição e leis respectivas. 

Sem mesmo haver qualquer prenuncio de revolta popular, em 
eujos movimentos se possam lobrigar as expans006 do povo soberano 
contra as incursões violentas ou ímprobas dos governantes co-ntra os 
direitos individuaes ou contra a fortuna publica, a existencia consti-
tucional do Estado do Rio de Janeiro decorre benefica e regularmente 
na F ederação. . 

Seus poderes constituídos estão exercidos legitimamente: o Poder 
Legislativo, por uma assembléa que funcciona e delibera com a maio-
ria absoluta dos seus membros, que é a expressão genuína da corpo-
ração, em sua séde legal, reconhecida por todas as autoridades da 
União e do Estado, correspondendo-se com o Chefe da Nação; o Poder 
Executivo, pelo Presidente eleito, estando a concluir o seu período 
governamental e já tendo seu m~ccessor eleito em memoravel pleito, 
:reconhecido e proclamado pela Assembléa Legislativa na fórma pre-
seripta na respectiva ConstituiçãO\; o Poder Judiciario, po·r ·seu 
Tribunal :Superior e juizes singulares, exercendo a distribuil}ã<l da 
Justiça e amparando os direitos em litígio. 

Nestas condições, ao envez de intervir o Governo Federal nos 
negocios peculiares ao Estado do Rio de Janeiro, cumpre aos poderes 
federaes, quer Executivo, Legislativo ou Judicia:rio, reconhecer-lhe, na 
fórma do art. 65, :§ 2° da Constituição: 

"Em ge:r;al todo e qualquer poder ou direitos que lhe ·não fôr ne-
gado por clausula expressa ou implicitamente contida nas clam.ulas 
expressas da Constituição". 

Nem se póde pretender que seja admittida ou autorizada a inter-
venção do Governo Federal, sob o fundamento de manter a fórma 
republicana federativa no Estado do Rio de Janeiro, porque a mino-
ria da Assembléa Legislativa, com fins tendenciosos, se separou da 
maioria e se reuniu em edifício illegal sob qualquer rotulo, ainda 
mesmo do de Poder Legislativo do Estado. . 

E' uma questão secundaria, que não perturba o exercício legitimo 
dos poderes constituídos, porque: 

"é regra nos . corpos collectivos que a decisão pertence á maioria-
suppondo-se que com ella está a razão". ( J. Barbalho, Commentario) ; 
e por isso vulgarmente se diz que onde está a maioria se reconhece a 
efficacia da propria corporação. 

Entretanto. si essa situação fôr .aggravada por actos ou factos da 
:facção dissidente da Assembléa Legislativa, alterando ou perturbando 
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a <1rdem publica ou a tranquillidade do Estado, ós poderes constituídos 
exercerão sua autoridade e até, quando careçam de recursos federa'@S 
pela gravidade d<1s acontecimentos, <1 que, aliás, não é de presumir, 
a:ppellarão então para o G<lverno Federal, na fórma do n. 3 do art. 6° 
da mesma Constituiçã(). 

Não altera tão pouco esta situação traçada pelos princípios con-
'Btitucionaes litteralmente applicados ao facto de haver o Supremo ·Tri-
bunal concedido -aos membros da minoria .da Assembléa Legislativa 
duas ordens de lu:J,beas-corpus, sob a allegação sediça da ameaça de 
violencias por parte dos poderes constiflu.i.dos do Estado. 

Si, de facto, essas ordens de hKibe.~oorpus, no conceito co:mpe-
tente d<1s preclaros Ministros Pedro Lessa e Coelho e Campos, oonsti-
tuem um attentado contra o principio .da .divisão, harmonia e inde-
pendencia dos poderes políticos da Republica, invadindo a esphera ou 
a alçada exclusiva dos poderes denominados políticos pela natureza 
de suas funcções, inoorrem taes julgados em nullida·de visceral que lhes 
tira a ·autoridade e a efficacia. 

No preceito do art. 15 .da Constituição Federal está implicita-
mente consagrado o salutar principio do limite das attribuições de 
cada um dos poderes federaes, harmonicos e independentes entre si. 

Fóra do limite traçado nos arts. 59 e 60 da Constituição, os mem-
bros do Supremo Tribunal Federal são responsabilizados criminal-
mente e julgados pelo Senado Federal, ·de conformidade com o art. 57 
da mesma Constituição. Ora, se esses eminentes •juizes estão sujeitos 
a processo criminal por actos funccionaes, é porque a. Constituição 
deixou-lhes traçada a esphera da sua competencia. 

Logo, os actos praticados fóra dessa competencia são nullos em 
relaçã<~ ás partes litigantes e os :Ministros prolatores dos mesmos res-
pondem a processo criminal, como qualquer magistra-do, perante a 
jurisdicção especial do Sena-do, o que constitue uma prerogativ!l.. ou 
immunidade, de ordem publica, pela elevada investidura que exercem. 
Na defini~ão, delimitação e responsabilidade da·s funcções publicas 
assenta a sublime moralidade do regimen democratico. 

De referencia á Suprema Côrte do Mexico, diz o eminente V al-
larta, autoridade insuspeita: 

"E' certo que a Côrte é o supremo interprete da Constituição; 
é certo que tem a faculdade de decidir as controversias que se suscitem 
sobre ·a applicação das leis federaes; desta attribuição, porém, nã(} se 
infere que esse poder .de interpretação chegue ao ponto de fixar os limi-
tes das faculdades desse Tribunal; que esse poder de interpretação 
fique illimitado em uma Constituição escripta, precisamente para que 
nehuma autoridade illimitad1a em suas attrihuições possa chegar ao 
arbitrio. 

Relativamente ·aos Estados, a Côrte não tem outras faculdades 
além das que estão expressamente concedidas; nunca se poderia invo-
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car seu poder de interpretação paTa ampliar, segundo seu criterio, o 
circulo de suas proprias faculdades." 

A admittir que os tribunaes federaes, ·a proposito de processos 
criminaes, possam intervir no regimen interior dos Estados, preferindo 
as garantias com que as respectivas :Constituições amparam a integri-
dade e a independencia de funcções publicas, é anniquilar a autonomia 
doa Estados, é ferir de morte o regimen federativa, que, aliás, a 
Constituição Federal declarou intangivel no .§. 4° do art. 90. 

Ora, se uma lei dispondo contra os preceitos da Constitnição não 
tem applicação nem efficacia, porque a Constituição é a lei predomi-
nante, superior a qualquer resolução ordinaria da legislatura, na 
phrase incisiva de Marshall, uma sentença, por mais respeitavel que 
seja o Tribunal que a profere, é igualmente inefficaz e inapplicavel 
em tudo que viole os principias elementares do regimen e as disposi-
ções da lei predominante, que é a Constituigão. 

Podemos, sem incorrer em uma heresia jurídica nem melindJ.'ar 
a autoridade autoritaria do Poder Judiciario, affirmar que: 

"Lei feita e sentença proferida contra dispositivo da Constituição, 
não é lei nem é sentença." 

No nosso direito judiciario é principio corrente que : 
"A sentença é nulla sendo dada por juiz incompetente, ou sendo 

proferida contra expressa disposição da lei." (Reg. 737, de 25 de 
novembro de 1850, art. 680.) 

Professa Pimenta Bueno, o erudito principe das lettras jurídicas 
do seu tempo : 

"0 excesso ou abuso de jurisdicção ou de poder fere não só os 
principias da delegação da autoridade, mas os preceitos das leis: são 
:por isso mesmo actos reprovados e nullos." · 

"Dá-se excesso de poder no acto que ultrapassa a esphera das 
attribuições ou competencia do magistrado, que estatue, determina ou 
resolve sobre cousas em que lhe não· era permittido pela lei p ronun-
ciar-se." 

"Dá-se ·abuso de poder quando o magistrado, por máo uso da 
jurisdicção que a lei conferiu-lhe, ordena ou permitte o que ella pro-
hibe, ou vice-versa; ou posterga as condições que a lei mandava obser-
var em seu acto". (P. Bueno, aa edição, pags. 50 e 51. Apontamentos 
sobre o processo civil.) 

Já Pereira e Souza, nas classicas Primeiras Li:D.has, doutrinava 
que: 

"E' indispensavel o poder legitimo e competente para a validade 
dos actos judiciarios." 

"Nulla major nullitas invenire potest, quam illa qure resultat ex 
defectu potestatis." 

Já a nossa .Ord. do I. 3°, tit. 3°, dispunha que: 
"a sentença dada contra direito expresso é nulla ipoo jure." 
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Ora, ensina Pimenta Bueno: 
"nullid.ade é a inViri!Ml.ad8, a improcedencia do acto ou termo; a 

falta de :força ou valor, que impede que elle produza effeito, E' a coil.-
sequencia do vicio que o acto encerra., da infracção da lei, ou porque 
não observou a fórma ou solemn~dade por ella prescripta, ou pol'que 
violou algum outro preceito seu: é tambem a pena innpoota á infrocção 
(vol. cit., pag. 11)." 

Quod n'lillum est, melZa 'IJaJrmu te.mp.orilJ al1nll~alescere potes'ii." 
A .Constituição consagrou no .§. r do art. 72, entre as garantias e 

direitos pessoaes, que "ninguem póde ser obrigado a fazer ou: deixar 
de fazer alguma cousa senão em virtude de lei". . 

Igualmente dispõe sobre tão importante assumpto o Codigo Penal, 
arts. 35 §. 2°, e 229 .. 

Não estivessem a.ssim tão bem assegurados os direitos individuaes 
e os princípios garantidores das instituições politicas contra as feridas 
das ordens illegaes, que sómente nos restaria repetir os conceitos de 
um eminente Ministro do Supremo· T1ribunal,. lançados em accórdão 
dessa alta Côrte de Justiça: 

·" Liv'rle-nos da d~ctadurtJ, ijwdic~aria como de qua~qwer ootra ,· a 
jrudi!Yiiaria não é m.en08 nodt"va e periyoBa que as oruibras,· si. não se apoia 
na força, reveste en[J.an.lidch'.as ,appa'rlencias de aut.o'f'lida;de, iZ'lw$o~ 
exterioridades de diTieit.o, capazes de exaltar e perverter sentime_ntos 
menos reflectidos." (O Dir., vol. 119, pag. 618.) 

Em conclusão, a Commissão de Constituição e Justiça submette 
ao votQ da Camara dos Deputados, de accôrdo com os fundamentos 
expostos e argumentos deduzidos, o seguinte requerimento : 

A Oomm:Lssã_o de Constituição e Justiça, oonsiderando -que no 
Estado do Rio de Janeiro está mantida a fórma republicana federativa 
e legitimamente exercem suas funcções os representantes dos poàeres 

constituídos, Legislativo, Executivo e J udiciario, 
R.equerim<ento dentro da esphera constituciona1; e tambem con-

·siderando que as occurrencias relatadas nas rspre-
Bentações dirigidas pelo Presidente e pela Mesa da Assembléa Legis-
lativa ao Governo Federal não são de ordem para autorizar a inter-· 
venção nos negocios peculiares áquelle Estado, o que, aliás, não foi 
solicitado por seus poderes constituídos, requer que seja archivada a 
mensagem enviada ao Congresso N acionai em 8 do corrente mez. pelo 
Presidente da Republica, a quem afinal se communicará 'esta resolução. 

Sala das Commissões, 20 de outubro de 1914. - Ounlva Mach;ark:J, 
Presidente. - Ptires de Otarvallw, Relator. - Fró@s rk Cruz. - Nica-
nor Nascimento. - Mhximfib.no de; Figueiredo. -Henrique Valga, -
Gwmercindo Ribas. - Fe>lisbello Freire, de accôrdo com o texto do 
parecer e com a seguinte conclusão : 

A Commissão de Constituição e· Justiça é de parecer que se 
archive a Mensagem do Presidente da Republioa, inteirada como ficou 
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a Oam~ra dos Deputados de seu conteúdo, julgando, porém,. attenta-
t<lria á autonomia do Esta·do do Rio de Janeiro a intervenção do Su-
premo Tribunal, despindo um Presidente de Estado de immunidades 
e prerogativas de que está investido pela Constituição e revogando e 
annullando uma prerogativa do Poder Legislativo de eleger sua Mesa, 
por isso que, contra prescripções expressas do Regimento, mandou que 
continuasse em exercício uma Mesa provisoria, em uma sessão extraor• 
dinaria da Assembléa Legislativa do Estado. 

Partidario convencido da intervenção ampla do Governo Federal 
nos negocios estaduaes, não posso, entretanto, no caso ora sujeito á 
decif,ão do Congresso N acionai, reconhecer razões quaesquer que jus-

tifiquem a intervenção solicitada pelo Sr. Presi-
V:oto 'do Sr. Pe- dente da Republica, sob o combinado pretexto de 

ldro M oacyr uma representação a H. Ex. dirigida por uma 
pseudo assembléa legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro. 
A Mensagem ·do Marechal Presidente já soffreu no Senado um 

golpe sensivel, pois que esse ramo do Poder Legislativo Federal, inspi-
rando-se, desta vez, nos principias d<> regimen que, em outras, tem 
sacrificado, maudou logo archivar o insidioso documento. Escapando 
por essa tangente, salvou a Federa.ção de mais um ·attentado clamo-
roso. 

As injuncções partidarias, em vesperas de novo gqverno, cujas 
affirmações de respeito á legalidade e aos tribunaes teem sido perem-
ptorias, não lograram impôr-se ao 'Senado, que geitosamente repelliu 
a premeditada intervenção no Estado do Rio de Janeiro. 

Tal pronunciamento unanime do Senado matou a questão, poi. 
que, mesmo admittindo que a maioria da. Oamara,. por submissão ao 
Executivo Federal, alliado e protector do grupo governista fluminense, 
decretasse a intervenção, nada mais conseguiria nesse sentido. 

E' bem ver·dade que no triste caso do Ceará, apezar do 'Senado 
ter votado o archivamento da Mensagem presidencial, apresentei aqui 
voto em separado manda.ndo repôr o Governador, deposto pela revolta 
jagunça que as armas federaes sustentaram. 

Mas assim procedi, tão sómente para lavrar um protesto contra 
o crime, e em condições absolutamente diversas das do caso fluminense. 
No Ceará estava a questão liquidada por um processo brutal; no Rio 
de Janeiro não existe questão por liquidar e até agora, mercê de Deus, 
as lutas não sahiram do terreno pacifico. 

Exactamente nos casos como o que actualmente é trazido a debate, 
ca:be o archivamento das mensagens, em que o Governo, depois de 
procurar, por interesse partidario de amigos, prepa'I"ar situações nos 
Estados, recorre ao chepéo de sol do Congresso para dividir ou, pelo 
menos, mascarar a sua responsabilidade na consummação dos desaca-
tos á vontade popular,_ manifestada pelas urna~. · 
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Estou, já se vê, ·de inteiro accôrdo com o Sena·do e com o parecer 
do illustrado Relator desta Comm.issão, quanto á concl.usão de archi-
vamento da Mensagem de 8 do mez corrente sobre a supposta duali-
dade de assembléas legislativas no Estado do Rio de Janeiro. 

Discordo, porém, do parecer quanto aos seus fundamentos. 
A 'l'Elpresentação dirigida ao Congresso N acionai pela Mesa da 

unica e legitima Assembléa do mesmo Estado, bem como documentoB 
sobre os quaes assentou o parecer .da maioria da Commissão, autori-
zam-me a encarar a questão em litígio sob pontos de vista differenres. 

Da alludida 'l'epresentação, que nos chegou á ultima hora, o illus-
tre Relator não se aproveitou, mas é forçoso convir em que esse do-
cumento expõe singelamente o hietorico do caso fluminense n(}S seus 
verda.deiros termos e encerra argumentos que demonstram, á luz meri-
diana, existir no Estado do Rio como U'nica Assembléa: legalmente 
funccionando, a que trabalhou durante a sessão extraordinaria de 
julho, e que, agora, está em sessão ordinaria, na fórma da Constituição 
estadual, sob a direcção d1a !Mesa, mantida a principio pelos aecórdãoa 
do .Supremo Tribunal Federal, e ao depois reeleita, com todo o rigor 
regimental. 

Em alto e bom som devo declarar que não me inspiram na prola-
ção deste voto interesses partidarios ou políticos •de qualquer natureza. 
Sou completamente extranho ás agitações dos grupos ou partidos que 
n~ Estado do Rio disputam a posse do poder, sendo de recordar que, 
vae para quatro annos, trazido á Camara e a esta Commissão outro 
caso fluminense, . tambem attinente á successão presidencial, opinei, 
com voto em separado meu e do Sr. Irineu Machado, pela intervenção 
no Estado. e até estendemos essa medida a outros Estados, que teem 
escandalosamente vivido fóra da Constituição Federal, attentando con-
.tra os princípios aardeaes do regimen republicano. 

Com justo orgulho ainda hoje reivindico o direito de que me 
considerem verdadeiro juiz na decisão que venho motivando, e não um 
simples político á mercê das equivocas fluotuações do partidarismo. 

No meu modesto conceito, resultante do exame sereno da questão, 
não se verifica a dualidade de Assembléas legislativa-s no Estado do 
Rio de Janeiro - que autorizaria a intervenção por acto do Congresso 
N acionai. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal não exorbitou 
das suas ÍU'ncções, proferindo os luminosos aecórdãos de 6 de junho 
e 25 de juJ.Iho do corrente anno. 

O caso não era, propriamente, polít ico ; era, e é, devidamen~ estu-
dado, um simples caso jurídico, limitando-se o Tribunal á interpre-
tação das leis applicaveis na especie. 

Como se originou o conflicto de que participaram o Governo do 
Estado e dons grupos do Poder Legislativo Estad1:1al f 
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O Presidente, Dr. Botelho, convocára a Assembléa para uma 
sessão extraordinaria em julho, afim de votar medidas consideradas 
urgentes, de ordem financeira. 

Já então a Assembléa estava; partidariamente dividida em amigos 
e adversarios do Governo local, representando forças mais ou menos 
equilibradas; e o problema da successão presidencial estava: ·apaixo-
nando profun1lamente todas as camadas da sociedade fluminense. 

A Mesa da Assembléa eleita e reeleita desde 1911 devia presidir 
a sessão extraordinari&, mas julgando.-se ameaça.da de um golpe de 
força pelos amigos do Governador, pois que se compunha de adversa-
rios seus, partidarios do ca,m.didato Dr. Nilo Peçanha á futura presi-
dencia ·do Estado, :requereu ao Supremo Tribunal Federal um hhbea8-
cwpus preventivo, motivando largamente o pedido. 

O acoórdão de 6 de junho concedeu a ordem para que a lfeaa 
impetrante presidisse livremente os trabalhos da Assembléa, durante 
a sessão extraordinaria. 

O digno Relator do parecer já subscripto pela maioria da Com-
missão, enumerando documentos, referiu esse accórdão, mas apenaB 
delle destacou o voto V·(JII'1.iCÍdo do eminente mestre Pedro Lessa. Foi 
uma tactica de antigo e habil advogado. . . Cumpre oppôr a esse voto 
o do accórdão, cujo Relator, com admiravel talento, apreciou os artigos 
do Regimento Intel"'I.o da .A.ssembl~a ·Fluminense, explamou a doutrina 
moderna, e constitucional nossa, sobre a latitude do h'ah008-corpus, fir-
mada po:r jurisprudencia. recente, e invalidou um por um os funda-
mentos da petição, deixando liquido e incontroverso que durante a 
sessão extraordinaria competia á Mesa impetrante presidir os traba-
lhos da Assembléa, e que o seu mandato só terminaria quando come-
çasse a sessão ordinaria e nesta se procedesse a nova eleição, na fórma 
do Regimento. · 

Seria pretenção minha·, irrisoria, additar ás razões desse accó1·dão, 
cuja leitura deverá dirimir, no espírito da Camara, todas as duvidas 
sobre a compostura com que . agiu o Supremo Txibunal Federal, e sobre 
o direito que, em face da :Constituição e6tadual, do Regü.mento Interno 
e das praxes de todas as assembléas, assistia á Mesa da Asserubléa. 
Fluminense impetrante do JOO,b.eas-corpm. -

Reconhecida como unica legal a Mesa. garantida pelo lVo:beas-cor-
pw;, deviam todos os Deputados comparecer á sessão extraOOinaria. 
mas um grupo, embora numeroso, protestou de publit:o, e agiu e pro-
curou funccionar separadamente, como se fosse a Assembléa, sob a 
direc9ão de uma Mesa composta do Vice-Presidente e de dous supplen-
tes dos 1 o e 2° Secretarias. 
. Cabe observar neste ponto que com tal conducta os recalcitrantes 
reconheceram que a unica Mesa legalmente constituid& e legalmente 
funccionando era a Mesa sob cuja direcção o accórdão de 6 de junho, 
dando-lhe habeas-corpus, determinara que a .A.ssembléa funccionaS$. 
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A Mesa do grupo governista estadual compunha-se de "supplentea 
eventuaes" do Presidente e Secretarias effectivos. 

Desobedecida por esses Deputados a ordem do Supremo Tribunal, 
a outra parte da Asse~bléa. continuou os seus trabalhos em sessões pre-
paratorias até 19 de julho, e como, depois de nellaa reconhecido e 
empossado o Deputado Domingos Mariano, se houvesse completado 
o numero legal, foi designado o dia seguinte com sciencia do Presidente 
do Estado para a installação solemne da sessão extraordina:ria. 

1Cumpre tambem notar que ás sessões preparatorias referidas -com-
pareceram tres ou quatro Deputados filiados ao partido governista:, 
fatiaram na Assembléa e votaram, reconhecendo assim a legalidade da 
Mesa que o accórdão reconhecera unica competente para dirigir a. 
Assembléa, e indemissivel até á abertura da sessão ordinaria. 

Entretanto, na manhã de 20 de julho, dia marcado para a instal-
lação da sessão extraordinaria, o edificio da Assembléa foi cercado, 
tomado e guarnecido pelo Governo Estadual, que mandou logo impedir 
a entrada da Mesa e dos Deputados da opposição. , 

Na fórma do art. 35 do Regimento Interno da Assembléa,, a Mesa 
designou logo, como era de 'SUa privativa competencia, novo edifici<> 
para os trabalhos, depois de protestar perante o Juizo Federal con,tra 
a occupação do antigo edifício, pela força, e de publicar por editaes 
o novo local do seu funccionamento. 

A Mesa da Camara dos Deputados Federaes por acto proprio, e 
digno, aliás, de todos os elogios, transferiu para este pala-cio Monrõe 
o local das sessões, sem consulta á Casa. Aliás, é esta a norma obser-
vada em todos os parlamentos. 

Mas, como não se julgassem ooguros no novo edifício, allegando 
ameaça·s imminentes do Governo estadu·al, os Deput·ados da opposição 
bate~.llJD. novamente ás portas do Supremo Tribunal Federal, que con-
cedeu á Mesa um segundo hab.eas-corrpu8 "reconhecendo a legitimidade 
do acto desta", isto é, a transferencia do local das sessões da Assem-
bléa. 

Nesse novo edifício, cuja designação o accórdão reconheceu ser 
legal, perante a Mesa que os dous accórdãos reconheceram unica legal, 
e com o numero exigido pelo Regimento para funccionar, continuou 
a Aasembléa, frequentada pelos Deputados da opposição, os seus tra-
balhos. 

;Tendo expirado o prazo da sessão extraordinaria, começou sem 
solução de continuidade a ordinaria em 1 de agosto, tendo sido reeleita 
a Mesa, como, aliás, o fôra desde 1~'11 por unanimidade de votos. 

Pretendem os Deputados componentes da outra Assemblét.L que, 
por funccionarem no antigo ediiicio e contarem nas suas sessões nu-
mero maior que o da Assembléa legitima, representam o verdadeiro 
P<>der Legislativo do Estado. E' um engano, ou um sophisma. 
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De facto, verifiquei no Regimento Interno da Assembléa que pan 
as votações o art. 13"7 exige a presença, no recint<>, de metade e mais 
um dos sem! membros - {;dlva;s porém, as ex.éepções que ao deante são 
definidas. ~ortanto, a reg~a ~ que a As~mbléa compQSta de 45 Depu-
tados funcc10ne com a marona que .é7 po1s, de 23 ou metade mais um. 

No:§ 2°, porém, esse mesmo art. 137 prescreve: "quando em qu~~>
tro sessões consecutiva:s não tiver logar a votação por não haver nu,.. 
mero, proceder-se-ha na quinta estando presentes pelo menos 16 Depu-
tados ... " 

Installada a Assembléa, cuja Mesa requereu o habeas-corpus, em 
sess5.o ordinaria, e não havendo durante quatro dias comparecido o 
11ii1!7M1"0 previsto na primeira parte do art. 137, começou a funccionar 
do quinto dia em deante com 16 Deputados, muito rewmentalmente. 
O Regimento exigiu, até certo ponto, a presença da ·m:lJiiori.a,, de toda 
a Assembléa, mas logo depois determinou um qu:oru:m. stricto, com o 
qual a Casa póde trabalhar, e as condições do caso. 

Não importa, portanto, que na :A.ssembléa, mantida pelo Supremo 
Tribunal Federa:!, tenham deixado de comparecer, além de 16, outros 
Deputa:dlos; isto não in quina de iorregularidade ou nullidade alguma 
os actms da Assembléa, nem a desveste de caracter legal de Poder 
Legislativo do Estado. 

Os Deputados, que allegam ser a maioria da Assembléa, deviam 
ter compa~cido, no antigo edificio, logo que se abriu: a se·ssão ordi-
naria de agosto, e, {)Om a sua força numerica., elegeriam outra :Mesa, 
de sua confiança política, pois que a Mesa, garantida pelo acc6rdão 
de 6 de junho, se extinguiu no ultimo dia da sessão extraord1naria. 

Elegendo nova Mesa, legalmente, e funccionando, sem violencias, 
no antigo edifício, ao lado dos Deputados da opposição, ou mesmo em 
outro edifício, que lhe ·aprouvesse escolher, ficavam dentro da lei e 
facilmente triumphariam de quaesquer manobras do adversario. 

O caminho adaptado foi diverso. :Assim, funccionando, perante 
Mesa illegal, em edificio (o antigo) que deixára de ser a séde legal 
da Assembléa, o grupo de Deputados governistas não pôde pretender ser considera:do o Poder Legislativo do Estad_o, e os seüs actos, ab 
inüw do conflicto, perder8.IIl o cunho legal e constitucional, não paa-
sando a reunião, que tem continuado, desses Deputados, de tnna re-
união muito respeitavel, porém incapaz de se configurar como uma 
verda·deira duplicata de Poderes Legislativos no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Ubi Petrus, ibi Ecclesia!! diz o direito canonico. As assembléas 
não se constituem, nem funccionam regularmente, só porque a maioria 
numerica, fóra da séde lf!)[Jal, com infracções d'Os regimentos internos 
respectivos, ou collocando-se acima das leis que ellas mesmas votaTam, 
entenda reu:nir-se alhures, deliberar e votar. 



-96 -

Em taes casos, deixa de existir um Parlamento com fórma juridica, 
dentro das condições essenciaes do systema representativo. Si amanhã, 
o honrado Preêidente desta Camara entender, sem conyocação alguma, 
fóra de todos <>s preceitos regimentaes, reunir-nos em um palacio da 
Tijuca ou ás margens da Avenida Atlantica, cercado da maioria, essa 
reunião será um ajuntamento, não illicito mas illegal, e nunca uma 
Assembléa, cujo funccionamento presuppõe regras tão essenciaes quanto 
as de sua composição. 

E tudo o que, em taes sessões e com taes processos tumultuarias, 
com ou sem Mesa, uma maioria fizer, é nullo, é uma prepotencia d<> 
numero, é uma violencia sem consequencias para a organização regular 
dos poderes publicas. 

O Supremo Tribunal Federal, ao qual - felizmente ! - o talen-
toso Relator não negou -seja o .supremo interprete das nossas leis, ficou 
dentro da sua orbita constitucional, concedendo os hfabeas-corpus á 
Mesa da Assembléa F luminense; não fez política, assegurou um 
direito, aproveitasse a quem aproveitasse. 

Releva aqui advertir que o proprio voto vencido do Ministro 
Pedro Lessa, tão encomiado pelo Sr. Relator, explica-se pela sua pre-
liminar, porque, para S. Ex., o habea.s-corrp-us é apenas uma garantia 
da livre locomoção material ou physica e não se destina a resguardar 
outros direitos, cuja protecção, aliás, seria impossível sem esse reme-
dia immediato. Tal doutrina - perdôe-me o grande jurista - póde 
ser a melhor, mas não é a do texto constitucional, que repelliu a velha 
concepção, dando ao dito recurso, claramente, lealmente, uma extensão, 
que faz honra aos nossos legisladores constituintes. 

Apertado nas malhas da sua escola, o eminente prolator do voto 
vencido tinha mesmo que negar a ordem de kabeOAS·corpus impetrado 
por uma oorporação para poder funccionar livre e regularmente na 
execução das leis do seu Estado. 

A situação no Estado do Rio de Janeiro está perfeitamente nor-
mal. Neste ponto-, de completo accôr do com o Sr. Relator, cujos con-
ceitos, daCa v~a, vou quasi integralmente reproduzir: 

Os poderes constitui dos estão exercidos legitimamente : o Pcder 
Legislativo, por uma Aasembléa que funcciona e delibera com o governo 
legal, expressão genuína da .corporação, em sua sêde legal, reco-
nhec.lda pelo Supremo Tribunal Federal~ o P!Oder Executivo, 
pelo Presidente eleito, nos ultimos mezes do seu período governamental 
e já tendo o seu successor, eleito em memoravel pleito, reconhecido e 
proclamado pela Assembléa Legislativa, na fórma prescripta pela Con-
stituição e pelo Regimento Interno; o Poder Ju-diciario, por suas duas 
instancias, distribuindo a Justiça e amparando direitos em litígio. 

Nestas condições, o que cumpre ao Governo Federal não é intervir, 
mas assegurar formalmente aos poderes estaduaes o livre exercício das 
suas funcções. Findo o mandato do actual Presidente do Estado, êleve-



rão os poderes federaes. reconhecer e tratar com o novo •Presidente 
do Rio de Janeiro, eleito pela. maioria do seu povo, reconhecido e pro-
clamado pela unica Assembléa, cuja Mesa, c11jos trabalhos, e, por-
tanto, cuja·s resoluções, como -seja a de verificação de poderes, o Su-
premo Tribunal Federal garantia em dous accórdãos que qualquer 
governo elementarmente civilizado deve cumprir, sem a menor v~cil
lação. 

Faltam dous mezes para a substituição presidencial no Estado 
.do Rio de Janeiro; até lá ... não é de crer, como prevê, por alto, nos 
refolhos de um período do seu parecer o digno Relator- qwe a oràerm 
sejra perturbada pelos que S. Ex. chama "facção dissidente da Assem-
bléa Legislativa", o :que exigiria, então, a intervenção nacional "na 
f6rma do n. 3, art. 6°, da Constituição Federal." 

Se o proprio Governo Fedeul não mandar fazer uma bernarda 
no Estado, será infundado o vaga- receio do meu collega, porque os 
adversa11ios dlo Governo estadual, não teem interesse algum em pro-
mover -a menor desordem e, ao contrario, segundo consta, querem a 
paz a todo o preço, esperando, tranquillos, que O· novo Governo da 
Republica, a inaugurar-se no proximo 15 de novembro, respeite e 
cumpra os arestos do Supremo Tribunal Federal, mantendo com a 
Assembléa e com o Presidente, por ella proclamado, as consequentes 
relações de direito e deixe o Estado, sob a direcção das sua·s novas auto-
ridades,. trabalhar e progredir, contribuindo para o resurgimento moral 
e economico do paiz. . 

"Pratica-se no Estado do Rio de Janeiro - disse tambem o 
Sr. Relator - com firmeza e nitidez a fórma republicana federativa." 
Para que, pois, qualquer intervenção nacional~ 

Salve-·se desta vez, pelo menos, n Congre·sso N acionai, de cumpli-
cidades criminosas com o Chefe do Poder Executivo, arrastado durante 
todo o seu quatriennio, por interesses políticos de sua curatela, a 
destripar o regimen federativo. 

Tambem não é sem tempo. . . O Governo do Marechal vasqueja 
em artigo de morte; não ·é heroico, mas é facil um beau gesie contra 
a ultima loucura. Nos fins do Governo, os Parlamentos bons podem 
resgatar uma qu6ta dos seus peccados. 

Em 'face do exposto, devo concluir com o .seguinte requerime:.;.to: 
A Commissão de Constitui~ão e Justiça, não enCOJ:!.trando mot1v?s 

de ordem constitucional para dec.retar a inte-r:renção ;10 Est~do do Rio 
de Janeiro, onde a fórma repubhoana federativa esta mant1da e Íun?-
cionam normalmente os poderes constituídos do Estado, r equer seJa 
archivada a Mensa~m enviada ao Congresso N acionai, em 8 do cor-
rente mez, communicando-se esta resolução ao Presidente da Repu-
blica. 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1914. - P/e.dro Moncyr. 
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O Sr. Presidente da Republica, em sua mensagem de 8 do cor-
rente, communicotl ao Congresso Nacional que "o Presidente e a. 
Assembléa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro solicitaram do 
Votos dos Srs. Governo Federal medidas garantidoras da norma-

Me/lo Franco !idade da vida constitucional do Estado, ameaçada 
e Arnolpho Aze- de grave perturbação por actos da. minoria da 

vedo Assembléa Legislativa". 
Com essa mensagem, foram submettidas ao conhecimento do Con-

gresso as du·as representações recebidas pelo Sr. Presidente da Repu-
blica. 

Da leitura e exame dessas representações, parece resultar que o 
Sr. Presidente do Estado do Rio não solicitou a intervenção federal 
no dito Estado, ainda que,. depois de affirmar não ser da competencia 
do Executivo Estadual decidir em ultima instancia a questão que .alli 
ora se agita, tenha concluído a sua exposição nos seguintes termos: 

" . . . submetto a<> alto criterio de V. Ex. e dos poderes políticos 
da Nação, para que volte á normalidade a vida política do Estado 
do Rio de Janeiro." 

A outra representação parece mais explícita: "recorre aos poderes 
políticos da Republica para denunciar perante elles a alta magistra-
tura judiciaria do paiz, e termina com as seguintes palavras: 

"Nesta emergencia, sentindo-se a Assembléa Legislativa cer:-.ead·a 
em suas attribuições, recone aos poderes politicos da Republica para 
que, tomando conhecimento dos factos anormalíssimos que ameaçam 
perturbar a vida política do Estado, a paz e a tranquillidade publica:s, 
appl!iqrwem a:o caso o remedio constitucional, que, em sua sabedoria, 
parecer acertad<>." 

Em ambas essas representações, especialmente na segunda, a re-
clamação é C(}ntra medidas do Supremo Tr~buna:l F ederal, relativas 
ao modo por que decidiu questões sujeitas ao seu julgamento. Quanto 
a essas referencias, duas são as opiniões que se podem suscitar: 

18 , toda e qualquer questão, que occorrer e fôr concernente ao 
Pârlamento tanto da União como dos Estados, deve ser examinada, 
discutida e julgada na propria Camara, em que a mesma questão se 
agitar, e não em outro logar. E' a opinião de Blackstone. 

28 , uma questão, quando mesmo seja concernente a uma ·Camara. 
e tenha .sido decidida nessa Camara, póde ser examinada .alhures, desde 
que tenha relação com dli:reitoa que se exerçam f6'ra e indepe'Il.dente-
mente da Camara. 

Esta Casa do Congresso Nacional, qualquer que seja, dentre esses 
dous criterios, o que lhe determine os motivos de julgar neste mo-
mento a questão do desdobramento da Assembléa Fluminense em dous 
grupos de Deputados, deve, entretanto, abster-se de entrar na apre-

. ciação dos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, por-
que, acceita aquella primeira opinião, ao Senado, e não á Camara, 
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competia apurar a responsabilidade dos juizes, que, porventura, hou-
vessem exorbitado de sua competencia constitucional (Const., art. 57, 
paragrapho 2°.) 

Adaptada a segunda opinião, a de que os tribunaes judiciarios 
pódem vir em soe<~orro de certos direitos indivíduaes, mesmo quando 
na manutenção destes estejam implicadas questões de privilegio par-
lamentar, a Camara devia abster-se igualmente ·de apreciar os refe-
ridos julgadOB, precisamente porque, em tal hypothese, constituiriam 
elles puros actos emanados da autoridade competente, que escapariam 

1 1 á ·censura de outro poder. . · 
Em outro tempo e nesta mesma Camara, affirmei que, "na esphera 

de competencia. de todos Qs poderes, ha actos discrecionarios e outros 
não discrecionarios, e que a decisão sobre a legitimidade ou illegiti-
midade de um poder politico dos Estados é da competencia do Con-
gresso Federal, q'I1XJIJ'IiJn se r~Tiz.e a f:n,tervenção :solicitada, na de'V'ida 
fárma, sendo conclusiva, final e definitiva a decisão do referido. Con-
gresso." 

:A Mensagem do Sr. Presidente da Republica declara, porém, que 
no Estado do Rio não existe uma dualidade de assembléas, sendo do 
mesmo parecer o Sr. Presidente do Estado, que, em sua representação 
ao Chefe da Nação, dá como "verificada a anomalia que se quer im-
plantar no Estado pelo desdobramentü de sua Assembléa Legislativa", 
e não destoando desse conceito as representações das. duas fracções da 
propria Assembléa, assim como o parecer desta Commissão e o voto 
em .separado do Sr. Pedro Moacyr . 

. Des·sa unanimidade de opiniões e identidade de criterio no julga-
mento dos factos expostos na mensagem do iSr. CPresidente da &pu-
blica e nas representações que a: instruem, deve-se, pois, concluir que, 
não havendo duplicata de assembléas no Estado e nem sido requiaitada 
a intervenção federal, o remedio a adaptar para o caso fluminense 
é Q que existir na propria Constituição do Estado, em sua lei de 
Reforma, promulgada a 18 .de -setembro de 1903, e no Regimento In-
terno da Assembléa, mediante applicação feita pelas orgãos estaduaes 
competentes. 

Este Regimento, nos paizes livres, cada Camara o faz soberana-
mente e com toda a liberdade, pois que seu poder paxa isto não é limi-
tado pela-s Constituições senão no que a estas possa ferir. Elle é, na 
phrase de um publicista, o complemento indispensavel da Constituição 
e a execução desta no que concerne á acção das assembléas, não sómente 
quanto ás minucias, mas tambem quanto aos princípios. "Os que pro-
curam um remedio", diz um commentador da Constituição Franceza, 
"a certos males muito bem verificados na pratica, taes como o abuso 
do direito de iniciativa parlamentar, o abuso e as surprezas das inter-
pellações aos Ministros, teem reconhecido que, para remediar a taes 
males, era preciso reformar, não a Constituição, mas o Regimento das 
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Camaras, e especialmente o da Camara dos Deputados. PropófJ-se a 'I"B· 
fOTmJ.a parlamentar pela, re'IJ'i.<;ão do Re{}'i'fn.8tlltto i1aJs Camhras." 

O parecer do illustre Relator, Sr. Pires de Carvalho, e o voto do 
erudito Sr. Pedro Moacyr adoptam ambos, em summa., a conclusão pro· 
posta pelo saudoso Deputado Estevam Lobo, no seu substitutivo ás 
conclusões do Sr. Bulhões Carvalho, apresentadas quando se disuutiu 
no I nstituto da Ordem dos Advogados a these sobre a interven~o do 
Governo Federal nos Estados: 

. "A intervenção, que presuppõe sempre a anomalia na vida regular 
do Estado ou Estados conflagrados, só se verificará quando o Estado ou 
Estados não disponham de meios ordinarios ou extraordinarios, dentro 
dle seu apparelho institucional, para ~rimir o caso, que implique 10 
exercicio dessa providencia da intervenção federal." 

Não restrinjo a tanto o direito de intervenção e continuo a pensar 
que ha casos, como o da invasão estrangeira, ou de um Estado em 
outro, em que ao Governo Federal incumbe o dever de repellil-a, inter-
vindo de motu proprio, disponham ou não os Estados de meios ordi-
narios, ou extraordinarios para fazel-o directamente. 

O que, porém, é certo é que, no caso exposto ao Congresso nos 
documentos • ora sujeitos a.o nosso exame, não foi solicitada a interven-
çã·o federal para dirimir a questão suscitada no seio da Assembléa, 
nem existe uma dualidade do Poder Legislativo no Estado. 

Acertada e constituçional é, pois, a resolução adoptada já pelo 
Senado Federal e proposta no parecer desta Commissão, mandando 
que se archivem a mensagem presidencial e os documentos que a 
acompanham, feita a devida. communicação ao Sr. Presidente da Repu-
blica. 

Assim opinando, voto pela conclusão do parecer; e, precisamente 
porque voto pelo arehivamento, deixo, coherente e logicamente, de 
tomar conhecimento de meritw da questão, que, pelo dito archivamento, 
se demonstra não ter incidid.o na esphera de attribuições do Congresso 
Nacional. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1914. - Afra'l/}jo. de Merlo 
Franoo.- Arnolplw Azevedo. 

:OOOUMKN!l'O N. 1 

Dialrl.o FZ11411Ámien86 ~ iN'ictheroy, sexta-feira, 5 de 611nlle de 11114 - PoliUoa 
fiuminense. 

Os Deputados â .Assenibléa iLegisla.tiva do EISta.do do Rio de J-aneiro, B.>bll.lxo 
ass<gnados, constituindo a maioria .absoluta da referida assembléa, surprehen-
dldos com a noticia corrente de uma petlçllo de hab~-cOI"Jl'UoB, requerida pela res-
pectLva. Mesa, julgam de seu dever declarar que não se sentem constrangidos, nem 
ameaçados de constrangimento algum 'POr parte dos Governos :Federal e estadUal. 
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!Não eoontestam 4. MeSIII. acbual o direito de ;pre.sld.ir sessõ€6 oprepa.ra.tori!UI, 
na conformidade do art. 12 do Regimento -Interno. 

IEm contra.posiçil.o, não desistem d() direito que lhes assegura 0 11:r.t. H, 
·1 2° do mesmo Regimento, de eleger, como lhes C()lJlpete, no dia da. sessão cre 
lmrtaHa.ção, mova :Mesa, que Ihes ~napire ~ança. 

Esse direito exercerão sem intluenola o:u inspiração de !POder estranho, que 
não cabe no caso, regulado como está. pelo Regimento •Interno, em di&posi<:.ões 
insophismavels e sempre auatadaJS, desde que o Estado se orga.nizou IPOlitl.camente, 
a;pós a. procl111mação 'da Repwblica. 

E' esse um caso de econ()mia. interna. do Poder .Legisla.ti-vo do Estado, e 
que aos Depurta.dos, s6 a. elles, compete resolver estrlctamente, C'WDPrindo sua 
J.ei 4ntema. 

Não se subordinarão em caso algum a. prarogação de m.andato prerendido 
pela Mesa actual. 

N~octheroy, 4 '(le (tunho ode •19H. - Luiz Ponce àe L&Jn.. - .Galdino ào Vall6 
Fi!ho. - Hora,cio Leit;e •Gomes lU Ca#"VOJ!lto. - AcUUo da Silua Monteiro· -
Man()eJ Fernawres àtJ .S~v<Mra• - .018car Leite Pinto. - ·O otaVio AsC'Oli.. - Theo-
~m FtgiUQira ele A<imeiàa, - J~m. Ribeiro àe t.4.'veoJlar. - An.t01llío Simões 
Pw6s Conàe(za. - 8Q~m~U,Bl N6stor Madrt.t.ga Costa. - LuiR: Tei31eira Leomoil. r--. 
!Roberto BOJptista Per'Mra. - Eàtu.OII'do Parte'&'ta. - Romuro Oamao-a Barreto. -
João Norberto d.a .Silva .FITeira. - Evercvrd.o Back.euser. - Alvaro Rooha. Pe" 
r6ira da ~fiV.va. ~ Manoel Duarte. ~ AmiBrlco Lassance. - Ser{l'lo PUta. -
Ãl~aro D~. - J'olio IS,amJ.che.s. - Atranio à6 A·Jb-uque'l1que. - Tei31eira Lima. 

DOCUMENTO N. 2 

DiarW Fluminense Nlctheroy, 10. de junho de 1•9114 - Polltlca flumi'nense 
N!o se reallza·râ a sesslílo e~traordlnaria. da Assem'bléa - Importante re-

eoluç!o da maioria. 
O ab'!urdo ha.beas--cor,puls concediuo pelo Supremo Tri•bunal li1ederal, afim 

de assegurar â Mesa actual da Asse:mlbléa Legislativa, na sessão extmordinaria, 
reonvoca.da para hoje, teve a reS(pDBta mer-ecida po·r parte do Podoer, cuja sobe-
rania elle veiu ferir em cheio, como um golrpe rude de dlictadura ju1i~oiarla. 

IE' que a grande maioria da. Assembiro,. não se submettendo li. exdTUxula 
resolução, q:ue a prirvou do direito de eleger nova Mesa de sua contiança, de 
accôrdo com o texto inso,phism!Wel do Reg~meilltO, resolveu não dar .numero pare 
a sese!ío, cuja. instaUação devia realizar-se hoje. 

Exigindo o Regimento Q!Ue p~rra. o inicio dos trabalhos estejam presentes a 
meta.de e mais um dos Deputados, sendo estes actualmente em numero de 44 com 
a vaga existente e tendo a opposição lllPenas 1<9, não se poderâ installarr, a. vista 
da attitude da maioria, a sessão extraordinaria, convocada para deUberar so· 
obre as novas pautas dos 1mpostos de ex.portação e esta.ttstica. E como a maior 
parte da futura sessão ol'di.naria sel1â tomada ~ela arpuração do rpletto pres~den

oial, maia :uma. vez sei'A adiad~ a mais do que necessária solução do v:ultuoso 
l)ro'blema. 

1()6 adeantados lndusúriae.s fluminenses, cuja.s fa:bricail são :tão oneradas 
pelae taxas actuaes, a ponto de pensa·rem e.m mudar a5 re&pectivas sMes; os 
miloores de oí>erarJos de ambos os sexos, que ganham o pão nesses -e&ta.belecj,.. 
luientos, de no:v<1 sob a. ameaça doe perderem o seu meio de vida dessa grande 
freguezta, soff.rendo incal'culaveis prejuizos nas =•as tra.nsa.ações - que agr&.• 
decant ao Sr. Senador Ntlo Peçanha a situação creada pela culbiQa. desvairada, 
com que S. Ex. disputa. a ferro e fogo a curul presl1iencial do Estado. 
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Sobre a Tesolut;ão da me.IOO'ia. esllé. concebida .na. seguinte declaracão, firmada 
tpelos 25 Deputados, que a constituem: 

«A mai.orla albsoluta da Assemblêa. 'Leg!BlatiV'Q. do Estado do Rio de Ja-
neiro, ~oherente com a declaxação anterior de que, em Mso algum, se confoy.. 
ma.rla com a prorogat;ão de mandato pretendida. ;pela .Mesa. actual e concedida 
por 1~~abea8-octrpus do S~>premo Tribunal Federal, para a sessão extraordinaria, 
a d-espeito d11. eXjpressa. d.lsposição do § 2<> do .art . 15 do Regàmenrto Interno, 
cujos termos abaixo reproduz, para !Conhecimento do !Estado e da Nação, '!'e-
solve, como protesto,. não compar~r !l. sessão convocada. pelo decreto lll. 1.37<5, 
de 20 de maio de 19.14, do ~ooer EJreoutivo, e qu.e !POr esse motivo, não se !PO· 
lder!l. installaor. 

FLcar!l. .a. 'Solução do lmpol't·ante asmm~pto, que inspl.rou ao GQve.rno do 
(Estado aquella -convocação do Poder Legislativo, e que interessa. fundamental-
mente !l.s classes productoras. 

·Mas, ;por assentimento da ma.ioria, não preve.lecerA o runestlsslmo pre-ce-
dente, q.ue V'irla alliBullar toou as 1.Prerogat1vas Inherentee !l. sua funoção d& 
Deputados, compellidos :a. acceita.r uma Mesa, n!o da sua llvre escolha e sim 
imposta 'POr um poder estr.a.'Ilho e, por isso, incompetente. 1 

Ser!!. esse o unico effe!to pratico dwquelle a.cto ; sendo de lamentar que, 
jp()r motivo delle, fiqrue es6a maior.la privada de ii' ao encontro d<*! desejos do 
Poder Executivo, reg:ularizando JD;3;teria de tamanha. relevan~la. 

A disposição do Regimento acima. referido é a se~:Uinte: uApós a retirada 
do !Presidente do Estado, a ·A.9s81Wbtéa :vrocedlerá á drei(l.ão àa Me-sa. que àelverá. 
BB1'1M durante a 1168800 legi.slativa oràtn~a ou e:~:traor'.ã,nana, e, oon~Iuida a 
mesma, de nada mais se tratarâ.l> 

:Nicthilroy, 9 de junho de •19-14. -L. Ponce à9 L~O'It • ......., Ga.&Unb ào Valle. 
F~!lw. - H.oraoio G. Leite àe .Ocnrvat!ho. - Romulo Barreto. - Octa/Vio A/sooU. 
h Everardo Backheuser. - Jo&J Norllerto àa i&hlll Freire. - M.an.oel .Duarte • 
.Eàuarào Portella. - .. ll.'lvaro R.ocha. - AntoniO S~& Pir6oll Condei:ca. -
A/rOIJIIÍo de Albuquerqwe. - Jo(f,o Aavtonio d.a Sil11a S~ches. - Luie Tei:retra 
!I:.eomi!. - José T.eixeira Lfmt4. - Sergio PUta. ~ Theodoro F'i>gueira ae .A.I!-
mei<W. - Joaqu'im Ribeiro àe .AnJ.e!!ar. - SamiUel Nestor M~ruga. Costa. -
Leite Pinto. - .A.mm'lco Lassalnce. - Alvaro Din#. - .A.t&tlio da SUva Mon-
teif"o (por procuração). - Man.oe! Fernam.ães da Silveira. - Roberto Baptista 
Pet~tTa. :e 

DOCUMENTO N. 2 .A. 

IPoJ.it!ca fluminense - Todos os' porecedentes - Vlio aideante alinhados to-
dOIS os iP'recedentes da Assem•bléa. !.legislativa FJ.wn.lnense, ' nas suas se.ssões ex-
ttraord.inari·as, desde 1892, que é de quando data a or.g~S.nização republicana do 
Estado. 

1892 - 1• .sessão eXItraordlm•aria. De 6 de maio a ·a1 de junho. Installou-se 
·a 12 de maio. Foi eleito (presidente o Conse~hei:ro F .rederleo ·ca'Str.iotx>. 

2• sesaão e:rlraordlnaria. iDe 14 de novembro a 112 de jane!:ro de il.8-93. 
Eleito presidente, no dla da lnstallação, o Sr. Ca'Strloto. 

J.89.3 '- a• sessão extraordlnarla.. De 13 a 2·6 de jane!:ro. ·Essa eess!o co-
met;OU nG dia !mmediato ao ().o encerramento da. precedente. Fez-se eleição da 
:Mesa, sendo eleito presidente o Conselhe~ro tCastrioto. 

1894 - 4• .sessão extraor.d.!.mria. De 6 a. 9 de novem'bro. •Procedeu-se, 
como .sempre, ã. eleição de nova !Mesa, sendo elellto 'Presidente o Sr. Maneei 
de QnJ.elroz. 
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ol895 - ií• sessão ex tr.aor dl.naria. De 1•8 de d-ezembro a 11 de i!D4TCQ de 
lllo9.6. Eledto .presidente o Sr . S011za Motta. 

11 S 9 9 - 6• ses.são extraoootnaria. :De 4 de a.b.rll a 8 de :fuillho. lElelto p~ 
&!dente o S·r. Sou.za. Motta . 

. 19·0·0. 7• sessão extra11rd.inaria. De 23 de fevereiro a 12 de marÇO. 
Eletçl!.o de nova. íMiesa, sendo S'Uf!ragado para presidente a.Lnda o & . &uU~. 
~Motta. 

·8• sessão extraordinaria. De '22 de I!Jgosto a H d;e setembro. Eletto 0 S:r. 
Souza Motta, por 29 votos, havendo &6· votos em 'branco. 

190.2 - 9• sessão ex.traordina.ria. De 9 de junho a 2 de agosto. Eleita. 
nova Mesa, presidida. o;>elo Sr. ~raldo Mar.tins. 

'1906 - 1(}0 sessão extraoNltnaria. De 2~ de maio a. 9 de j'u.nho. ;presidente 
eleito, o Sr. :Bulhões Carvalho. 

1908 - ll• sessão ext.raordina.rta. De 16 a 2-6 de janeiro . A nova. Mesa. 
eleim teve por presidente o Sr. Aor.n.aldo Ta.VIa.res. 

11910 - 12• sessão eX'tr.aord1nal'ia. [)e 25 de novembro a 4 de dezembro. 
Eleito 'Presidente o Sr. Sebastião de I..a.ceNla. . 

13• sessão extna.oDdl.naria. De l~ de dezembro a. 14 de janeiro de 19H·~ 

Eleição de nova 'Mesa, sendo escolhido .presidente o Sr. Sebastião de Laceroa.. 

AJJi estão as tr.eze sessões extraorol.n:arlas havidas de 1892, em d·eante. Em 
todas ella.s elegei'IlJm-ISe ti!Jtll'berrn noV'a.s .commoissões opermanentes. 

Algu·mas des&a.l!l sessões foram feitas exclus1va.me·lllte !Para. mudar a. Mesa.. 
Exemplos: - a. de 190·2 e a de 1908. 

A !l)rlme1ra. ,foi convocada paora eleger illOvo presidente . O Sr. Hermogeneo 
Silva tinha sido o pres11lente da sessão ot<dinaria. de 3 de setembro a 1•6 de de-
zem•bro de 1901. Havendo coo:weniencta politica em tlrwl-o da pres.l1lenci·a. foi 
convocada. .para. isso :uma sessão extraord·Íi!la.ria, a. Ide 190.2, de •9 de julho a 2 de 
a:g.gsto, fila qrual se elegeu presid:ente o •Sr. Geraldo Martin·s. 

O '().utro exemplo é o da aessão extra.oroinaria de 16 a 2.6 de janeiro de 
\1.90·8. O Sr. Araou:lo Plinhelro, q;ue fâr.a o pr.esid~nte da sessão ordtnaria pra-ce-
dente, decahira da confiança da maioria da A!lsell!lbléa . .Para arredai-o foi con-
vocada uma. extraordina.rla, que se dnstallou a 1-6 de janei-ro de 190.8 e elegeu 
presidente o 'Sr. Arnaldo 'l'ava.res. 

Si tam.bem esse -elemento hist.orjoo, ass~m dooumen.tado, sem a.cc\Ular uma 
110 excepção, ainda nada vale, então é o ca.so de colloca.r a qruee.tll.o em outro 
terreno(). 

DOCUMENTO N, 3 

!Luiz de SOU;z'll. P.lnt.o, serven:toorio privativo do otficlo de escrivão da De-
legacia. Au'llli·llar da Policia. do .E);·ta'll.o do Rio de Jane~ro. por nomeaçlo, na. 
f(>nna da J.ei: etc . : 

Certifica. que revendo em seu poder e eartorio, os autos sobre o arromba-
snento a crue se ;procedeu na 'P1)rta il'l'incipal do -editicio da Aseembléa Leg>!\!51&-
tiva. dro Estado Ido Rio de Ja.nei:ro, ·em vinte de julho ld·e ml.l novecentos e qwa.-
ltorze, delles ·collJSta e lhe fo,i pedido por certidão, o inteiro teõr do depolm'El!l1loo 
Ide folhas cinco e seis verso seg.uinte: 
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Terfll/0 àe declarações á fls. 6 

Termo da.s declaraçõ~ prestadoas pelo porteiro da Assembléa Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro, Luiz Bapti.s.ta Coelho, na fOrma abaixo : Aos vinte 
dias do mez .de julho de mll nov€centos e quatorze, ne.sta cidade de \Nlictheroy 
ca.pital do Estaldo do Rio de Janeiro, em o edif.icio sito â. rua Visconde do ~ 
!Branco numero t:resentos e oitenta € nove, moder.no, ·â.s quatorze hor·as, em cujo 
edificio funcciona a .A.$emblêa Legisl-ativa do Estado, presentes ahi o delegado 
o:uxilia.r doutor José Ildefonso de Ramos V.alladão, commigo escrivão de seu 
car.go adea.nte nomeado, e <> dollltor [Juiz Carneiro de Campos Ponce de .Lêon, 
primeiro Vice-Presi<iente da dita assembllêa, oom.pareccu Luiz Baptista Coelho, 
br.azileiro, coon se-ssenta a.nnos d·e idade, viuvo, porteiro de!Sta assembl~, resl-
ldente â. mesma, sa;berrdo ler. e esc·rever, por .este foi declara;do o ·segu.inte: -
!Que hontem, duT'ante o dta, rece'beu ordem do senhor douto1· João Antonio de 
Oliveira. Guimsrães, Presidente da Assem•blêa, de não abl'ir as portaiS da mes-
lma a qouem quer que fos.se, du<rante o d.!a. de hoje; que hoje, â.s doze horas, 
mais ou menos, o declarante, pelo telephone, recebeu do mesmo doutor João An-
tonio de Oliv€ira Guimarães nov;as <miens no sentido de não abrir as portas 
Ido mesmo edificio a quem quer que fosse; que em consequenoia, o decla·Ninte, 
cumprindo as ordens do mesmo dautor João Antonio de Oliveira Guimarãles, 
que até este momento não compareceu a este editioio, conservou fechadas aB 

IP<>rtas do mesmo; que o declarante estava recolhido aos se\JB aposentiJII; na oo-
casião em que compareceram a. este eQ.Lficlo o doutor Poll'Ce de Lêon, primeiro 
;vice~Presidente da .Assembléa € oubros Deputados, tend·o ouv.ido diZler que, 
!!;)are penetrarem no edificto, tiveram de arrombar aB porte;s do mesmo edlflcio; 
que o decl•arante qua.ndo se achava recolhido aos seus a.posentos, ouviu dive:t-
sas pancadas na porta principal, presumindo que as meemas forann d·adas no 
a:nomento do 81r·romba.mento. E m.alis não disse nem ll)e foi perguntado e lido 
este, achou conforme, do que dou fé e assigno na presença daa teGtennmhas 
abaixo, que ouviram e assistiram ao presente -depoimento, minhns conhecLdas, 
do qflle dou f.ê. Eu, Luiz de Sou:z.a Pinto, escrivão da. Delegacla Auxlllar, o 
escre'V'i. (Assignados): J.oaé Ilde!onso de Ramos VaUadão. - Lluoi.z Carneiro àe 
Campos Ponc8 de Léon, - Lui.z B(J,f),t'lsta Ooe!h.o. - Ãpr!g"',o Dutra. - José 
Buni/acio Goàjroy Leom'l. » Era o que se continha em o termo de declaTações · 
ora transcripto, ao qual me reporto e de onde bem e fie1mente ;fiz extrab'd' a 
,prese.nte certidãJo que d®ois de conferida e por acha:l-a em tudo conforme, do 
que dou flé, a escrevo e ass~"''lo nesta cid81de de N~ctheroy, capital do Estado do 
iR!o de Janeiro, aoa 11eis de outlllbro de mil novecentoo e quatorze. Eu Lu:iz 
de SauZ18. Pinto, -escrl:vãJo .da Delegacia Auxiliar, o escrevi ·e assigno. - Luiz 
àe S01J,Za Pinta. N1ctheroy, 6 de outubro de 1914. - L!JM de Souza Pinto. 

DOCUMENTO N 3-A 

.IJ'Uiz üe Souza tPinto, serventuario privativo do offldo de escrivão da De-
legaci'.l Auxiliar da Policia do Estado do Rio de Janeiro, por nomeação, na fOrma 
da lei, etc. : 

Certifica que revendo em seu poder e cartorio, os autos sobre o arromba-
aneRto a. que se pr.ocedeu na .porta pr-incipal do edifício da Assem~léa Legisla-
tiva do Estado d'O Rio de .Jane!To, em vinte de julho de m!l noveCentoS e qua-
torze, del'les consta, lhe foi pedido e ·BJirresentado .por certidão, que é extrahi'da 
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por <Ieterminação do exceUentlsslmo senhor doutor •Chefe da Policia <lo Estado, 
o termo de declarações a. folhas seis, 'V~rso, do teôr seguinte: 

'JiermJd àe àecZCI(aQões ~ fls. 6 v • 

. cTermo du declarações prestadas pelo oontinuo da A:ssemblêa Legislativa, 
Leopoldo Lopes Vianna, na. fól'!lla BJbaixo : E logo em seguida, presente Leo-
poklo LQpes Vian-na, natural deste Esta.d·o, com cl.ncoenta e quatro annos de 
Idade, oasado, continuo da ASBembléa Legislativa do Estado, residente li. ruoa. 
Coronel Veiga numero cento e dezenove, em [p.etropolis, sa-bendo ler e escrever, 
por este foi dwlarado o segul.nte: - que hontem, âs dez e pouco da noite, mai.B 
ou menos, o decllllrante .se achava. ao lado do porteiro da A.ssemblêa iLegisla-
ttva, Luiz !Baptista Coelho, na oocaslão em que este, pelo telephone, ;recebia 
ordene do doutor .João Antonio de Oliveira !Guimarães, !Presidente da Assem-
·blêa; que nessa occasião o declara'!llte, indlagando de Baptista Coelho, porteiro, 
o asSU1lliPtO dessa conver.s·ação, veio a saber que o dout or João Antonio de Oli-
velm Guimlllrães, dava ol'dens para que no ldia de hoje. não ab-risse as portaa 
do edifício <la .A:ssemblêa a quem quer que fosse; que no decorrer da noite, 
por diversas vezes, o porteiro Ba'J)tista. Coelho foi atte.nd·er ao tel~hone, tendo 
.uma vez dito ao declarante que o <loutor NUo !Peçanha, tambem pelo teloephone, 
havia dllido as mesmas ol'dens: que hoje, ás onze horas da manhã, mais ou me-
nos, o Deputado !Raul lR.ego, taillllbem pelo tel~blone OTdenou 310 porteiro Ba-
ptista. Coel•ho que não abrisse as portas da .A:ssemblêa; que hoje, a tê a. 
:Pl'esente hora, o doutor .João Antonio de Oliveira Guimarães nllo compareceu 
ao edifício da assem'bléa. legislativa, sendo que, 11118.is ou menos, ao meio dfa, o 
dll'IJtor 'Lil'iz Carneiro de Campos Ponce de Lêon, !Primeiro Vice.P·residente da. 
assem:!Jlêa, em .companhia de outros Deputwdos, afim de penetrarem no interior 
do edifício da mesma as.sembléa, rtiv·eram Pl'eclsão de proceder ·ao arromba'mento 
d.a. porta principal deste edlfic1o, a qual se achaya · ·fechada t~elo lado interno. 
E mais não disse nem lhe foi pergunta<Io, e lido este achou conforme, do que 
dou fê e assigno com o doutor delegado, na presença das testemunhas abaixo, 
minhas oonhooidas, do que dou f~. l!.'u., !.uiz de oSou?Ja !Pinto, -escrivão o escrevo. 
(AssJgnados) : JoBé Itldefonso de .Ramos V.allaàlio. - Luiz Carnei-ro de Ca;mpos 

Ponce dle Léon. _ LeopoZào LopeB V~ann.a. - .R~ato àa Costa e :,sliZva. - Elias 
Cabral. Este depoimento foi tomado no d·ia vinte de ju1ho do corrente anno, 
IIIPÓIS a.o de Luiz Baptista Coel•ho, pGrteiro dJa. as.semb!.éa, e no mesmo dia em 
que se procedeu ao arro.mbamentlo da porta :p.rincipa'l do e<J.J.f,lcio da mesma 
assemJbbêa. Era o que se contin-ha em os mencionados depoimentos, aoe :qua.es 
me reporto e de onde bem e fielmente flz extl'ahiT a ·prese!Jite eel't:i.dão, a qual 
depois de co.n·ferlda e ·por achai-a em tudo conforme, do que dou tê, o e.screvo 
e _ass!g.no nesta cidade de Nictheroy, crepita! do EBtllido do Rio de .JaneLro, 
aos seis de outu:b!'o <Ie lmil novecentos e quatorze. lEu, Luiz de SO'Uza Pinto 
escrtvão da iDelegacia .Auxiliar, a escrevi e a.ssigno. lEu, Luiz de Souza Pinto, 
escrivão da Delegacia. lAuxUiar, subscrevo e assigno, - !LUiz de So=a .Pin'to. 

INictheroy, 6 de oUltubro de 1914. - IIW!z de Scru.za Pinto. 

iDOCUMEN'l10 N, 4 

!úuiz <Ie Souza •Pinto, serventull!l'io privativo üo odfficio de escrivão <Ia de-
legacia auxiliar dJa polida do Eert:rudo do IRio de .lameiro, 'POr nomeação na. fôrma. 
da lei, etc. : 

iCertiflca que revendo em seu !POder e ca-rtorio os autos sobre o ar rom-
bamento a que se procedeu na. porta ·principal! do ed}ficio d·a :Assembléa Le-
g!sl3itiva do Estlado do R.io de .Janeiro, em vinte de julho de mU novecentoe e 
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quatorze, delles consta, lhe .foi pedido e apontado .por cert!di!.o, a qua.l ê ex-
trahida. por determinação do ex.cellentiss!mo senhor doutor ohefe de !l)(llicl-a, 
o seguinte: 

•«Auto de arrombamento, a fls. 3 - ~rmo de abertura e a.Trombamento 
na fôrma rubaixo: Aos v!nte d·ias do mez de ju1ho do a.nno de mil 
novecentos e quatorze, nesta. cidade de :NLct-heroy, capital do ·Estado do 
R1o de Janeiro, no edif!cio onde iuncciona 11. Assembloêa LeglslaUva do 
Esta.do, sito ã rua do VIsconde do !Rio iBranco numero tresentOS' e 
oitenta. e nove, moderno, ond·e foi vindo o delegado auxiliar da 'POli·Cia deste 
Estado, doutor JOIS'ê Ildefonso de -Ramos V>a:!ladão, oomm!go escrlvã.o d~ seu 
cargo adea:nte nomeado, presente tambem alll o illustrlssimo e excel!enti&slmo 
senhor doutor Lul.z Carneiro de Campos Ponce de ·Léon, SJrimeiro Vice.l?.resi-
dente da Assem'blêa .Legislativa do Els<tado, ;por este foi d~to que, tendo com-
pareciiio hoje, á.s doze horas,· ·a este ~dificio, que ~ onde funcciona a respectiva 
.Assembléa, a1!m de exercer as suas tuncções de Deputado estadual, e encontran-
do fecOOda!l M portas do mesmo edificio, intimou 1110 ;respectivo porteiro, Luiz 
Ba•ptista ·Coelho, procedesse lê. 'SJbex<tura dae referidas portas; que pelo por-
teiro foi declaraJdo que ·recebera ordem do senhor doutor I.Toão Antonio de Oli-
veira Gutmarães, !?.residente da diita iAssembléa, de conservar fechadas as por-
ta.s deste edificio. Pelo que elle, primeiro Vice~Presidente da. Assembloêa., na 
a.usen.cia do P·rooidente effectlvo doutOr João Antonio de Oliveira Guima>rães, 
na presença do senhor doutor delegado auxiliar e na das testemrunhas abaloco, 
n.>vamente lnttmou o referido 'POrteiro a proceder á rubertura das. portas do 
.edifiolo d·a AssemMêa ; e recusando este, o senhor doutoT !Garneiro de Campos 
[!>onoe de [;éO!Il, determ·lnou então a <Domingos da Costa Se8Jbra proced- á 
abei"tura e arrombamento da porta princi.pal do edifício da. Assemb1éa, na fór-
ma, d~go, na presença. das testemunhas abaixo assignadas e na fôrma da lei. 
Do que, !lJ&ra constar, mandou o senhor d-outor delega:de> auxiliar 1:av·rar o pre-
sente, que, lido, a todos e aehSJdo oonforme, do que dou fé, ass~am. Eu, 
Lutz de Souza IPinto, escrivão da. delegacia. aux!lhlr, o escrevi. (Assignadoo). 
- José I'Uf.efon.oo dJe Ramos Va1Uadã1o. - I.tu.i!/1 -Q,arneiro 'de O'atm1J08 Ponoe di!J 
~on. - DomtnvlaB da .0.-osta Seabr.a. - D~ogo ·Goula1't de Souza. - Izi.dord 
Joaé :Mach<Jdo Latpa. - NO'Ilrival <Boa.res de Frei.ta.s. - AJmerico de IMtmezes 
Fróes. - EN~Aesto OoeZho. ,.-- &n.a.ta da IG'ps;ta e ·Silva. - Ll!&iz 00/I"WB Fr6es 
da Cruz. - Augwsto OOII'los àe Souza e .S~Zva. 1.-- Lmz de .Souza Ponto, e&-

crivão.» 
Era o que se continha no mencionaldo tenno SU!Pl'lll. traJllscripto ao qual me 

rEl!lorto e de onde bem e fielmente fiz extrahir :a presente certidão, que, dE~PQiB 
de .conferida e por a.obal-a oonfor.me ao proprio original, do que dou ~. a 
escrevo e assigno nesta cidade de iNictheroy, OO!Pital do Esta'do do Rio d<e Ja-
neiro, aos seis dias do mez de outubro de mdl novecentos e quatorze. Eu, 
Luiz de ;Souza Pinto, escrivão da d~lega'Cia aux!Ua.r, o escrevo e 41.Ssigno .. ~ 
~ de I/01/,Za Pin.tlo. 

Nictberoy, 6 de outubro de 19'14. -Luiz de S{)'UZa Pinto. (•) 

DOCUMENTO N. 6 

Certifico em cumprimento do desp;acho do senhor doutor primeiro secretario, 
qUG a aata. da sessão aolemne, d.a, lnstalla.ção ' d·a. Assemblléa Legi.siativa, rea-
lizad·a em prlmei·ro de agosto de mil novecentos e quatorze, é do teOr seguinte: 
Assem•blêa !Legislativa do Estado do !Rio de JaneiTo. .&cta da sessão :solemne 

(•) O doo. n. 5 ê o Accôrdão de 25 de 1ulho de 19-15 que oonsta do's An-
1191008. 
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de in.staU.a.ção, em !Primeiro de agosto 'de mil novecentos e quatorze. Presildencla. 
do Sr. L. Ponce de Lêon, (primeiro vlce"1llresidente). A's treze haras procede-
se lá. ch8.Jiha.da. e oa. esta respondem os :senhores J... Ponce de !Lêon, Galdlno (Filho 
pJ:IIaneiro supplerute, servindo de primeiro secretario, Pires C<Jndeixa, segundo 
supplente servlindo de segundo secreta-rio ; Roberto P.e:;:eJ.ra, Teixeira Leomi.l, 
Ed'\l'ardo P.ortella., Manoel Du·arte, .A.~va.ro Diniz, .João Noooerto, Sergio Pitta., 
.João Sanches, Romulo Barreto, !Leite de !Carvalho, Octavl.o Ascoli, Alvaro Ro-
cha, \A.frani1> de .AJ.buquerque, Adilio Monteiro, Ma.n1>el da Sllveira, Americo Las-
sance, TeixeiTa Lima, Everardo IBa<ikheuser, Deite Pinto, Ribeiro de Avellar, 
Figueira de Almeida. e Sam·uel Costa. Albre-se a sessã1>. E' lida e sem observa-
ções 81PProvad41 a aata 'lia unica sessão ,preparatorioa. realizada em vinte e seis 
de tPlllho findo, Fa.lta·m sem causa justificada, o.s senhores: .João Guimarães, 
iRaul Rego, Constancio Monnerat, Francisco Marcondes, Irineu Sod.rê, Benedjcto 
Peixoto, Firancisco Guima·rães, Santos .ÀJbreu, Mario Via.n.na, Buarque Nazareth, 
Jullão de Ca;stro, Azeved.o e Castro, Noel Blllptista, Pedro Americano, Ney .For-
tuna, Lemgruber Fil~ho, Henrique Nóra, Telxeira Leite e R.rocha Werneck. O 
•<!n.hor P ·residente, declam mstallada a sell'Unda sessão ord.Ln.aTia da oitava 
1eglelatura doa Assemb'lêa. LegiSlativa do Esta'lio do Rio de .Janeiro. O senhor 
:primeiro Secretario lê o seguinte expediente. Officios: Do senhor doutor Manoel 
Rodriooaues de Carva~ho Pa1'V'4, jui2 de direito em Valença, de 'Vinte e oito de 
julho findo, a.gradecen'lio a communlcação de haver sido instaJlad'll. a sessão 
extra.o11d-ina·ria da u\.6sembllléa e P"B.·rticipando que no dia. vinte e cinco desse mez, 
no Paço da Oamara !Muntc~pal fez-se a apuração parcial da. eleição· para Pre-
sideiVte e Vice-Presidentes do Estado. - Inteirada, agra'liece. ·Do senhor .Joa-
qn.Itm Peretra Torres, primeiro siJlPIP'lente em exercício do juiz municipal do 
Sumidouro, de igual data, ag·rad·ecendo a coanmunicação de que a. maioria da 
Assembléa na sessão ordinaria, de aJCCôrdo com a Constituição e o Regimento, 
fará. a apuração da eleição presid6!).Clial. - inteiralda.. Teleg.rammas: Do Excel-
lentlssimo senhor IM'Ril'echal !Hermes da .Fonseca, Presid·ente da. ' !ReWblica, agra-
decendo a cmnmunicação de haver sido .in&talllad.a. a sessão extraordinaria da 
Alsselii'blêa, ;pl'esente a maioria wbsoluta de seuã membros. !Recebi-do com espe-
cial agraJdo. Do mesmo senhor .M•areoha!l accusando o recebimento do telegr.amma 
de commu:nica.ção do encerra·mento da sessão ex;traoroinaria, na qual não se 
procedeu A atpura.ção da eleição presidencial, visto a isso se oppôr o &rtigo cln· 
coenta e oito da !Reforma Constitucional. Do senhor doutor Rivadavla Corrêa, 
Mi·nistro da Fazenda, agradecendo a cammunioação da. installação da Assembl'êe. 
em sessão ertraordinaria. Do mesmo senhor .Ministro, agra'liecendo o teleg:ramma 
dirigido pela maioria da A.ssembléa, no qual communica v a não se ter rea1izl!ldo 
a apuracão da eleição ;presidencia~ na sessão extra.ord.in!llria., por dever expresso 
no numero dezait~artigo vinte e seis ·da Constituição. Do senhor doutor Edwiges 
de Queiroz, Ministro Ida Agricultura, 181gmdecendo a communicação da installa-
çll.o da Alssemblêa em sessão extraor.dinaria. Do senhor Almirante Alexandrino 
de Alencar, Min.istro da Marinha, a.gro.decendo a communicação da installação 
da. Assembléa em sessão extraord.inaria. Do senhor doutor Bal'lbosa Gonçalves, 
Ministro da Vi·a.ção, fazendo igual agradecimento. Do senhor General Vespasia.no 
de Albll'querque, Ministro .,_a Guerra, fazendo identico agradecimento. Do senhor 
doutor Bueno Bra.ndão, J'lresldenrt:e do Estado de Minas, :ri.o mesmo teôr. Do 
senhor General Siqueir.a. de Menezes, Presidente do Estado de .Serg!,pe, no mes-
mo sentido.. •Do senhor .João IP!.nho, 'Presldente em exercício do Estado de Santa 
Oath'll.rina., no mesmo te&r. Do senhor •Affonso Oamargo, !Presidente em exer-
cício do Estado do Paraná., no Ill'esJnO senti-do. Do senhor Pereira Leite, no 
:mesmo sentido. Do senhor juiz de direito da 'Prim&ra Vara de Camopos, no mes-
mo senrt:ido. Do senhor .João PiDho, Presidente em exercicio do Estado de S-anta 
Catharina, agradecendo a communicação de não ter sido feita a ·apuração pre-
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eidencial na. sessão extraordinarla. Do senhor ·Arthur Alves Barbosa, Presidente 
da Oa.mara. de Petropolis, 111'0 mesmo sentido. DQ senhor .João Moreira Netto, 
Prefeito •em Ma.callê, agmdecendo a communicação de não ter sido atnda a.pu-
<rada. a. eleicão presldendal. Do senhor Oswal;io Santiago,, Pri!s!dente da Caanara 
de Manga.ratiba, de igual teOr . Do senhor Benjamin :Monte, iPrefeito em There-
aopoli.s, no mesmo sentido. Do senhor Tenente-<Coronei iEstil'lac, commandante do 
qulnquagesimo o11:avo ·batalhão de caçadores, agradecendo o colvite e commun1-
cando ·que por motivo de força maior deixa de as·slstlr á instrullação d-a Assem-
blêa. Os dous officlos e todos os telegramma.s foraan dirigidos ao sellhor pri-
mei·ro Vice-Presidente da Assemlbléa, sendo os telegra.mmas recebidos .com especial 
a.g.ra.do. Constando a Vinda do senhor Presidente do Esbado a. esta. Assem.bllêa, 
!!Jerante a qual IerA. a sua mensagem, o ISie!lft1or !Presidente noaneia a Comml.ssão 
composta dos senhores LToão Nooberto, Leite Pinto, Deite de Carvalho, Manoel 
Duarte e IR.omulo Brurreto para. receber Sua Excellencia e acompanhai-o ao ~re
cinto. (.Pama) • .Acompatllb.ado pela. Commissão compaxece o senhor Presidente 
do Estado e toma assento 'li. direita do senhor Presidente da Assemblêa. Concedida 
a. palavra 18.'0 senhor Pr.esiderute do :Es·tado, Sua Exoellencia procede ã. leitura 
da me111sagem. 'l'el'llllinada a leitura o seiiihor Presidente declaoo que a Aesemblê!l 
sent<J-se honra'Cia oom o compaTeCimento do seruhor ·Piresildente do Estãao e in-
teirada da referid6 mensagem, a ·tomarA. na devid'S. consideração. !Retirou-se o 
senhor Presidente do ·Estado &.CODJ«ll8.n'hado ,por todos os senhores Deputadoa. a. 
convite do senhor Presidente. S·uspende-1Se a sessão por dez minutos â.s1 quatorze 
horas. A's quatorze horas e dez minutos rea.bre-se a. sessão. iPassoo-ee ã. oroem 
do dia. ELeição da Mesa. Deixa a oadeira presidencial o senhor L. Ponee de 
IJéon, OCCU'P8.•ndo-a o senhor primeiro Secretaaio, a. deste o senhor segundo se-
cretario, passando para a de segun'Cio o sen;hor Octav.io Ascdii a convite· do se-
nhor Presid;ente. Col'rem 8\lcceBSivamente os escrutini<I!S e são eleitos os se-
nhores: L. Ponce de Lêon, Presidente (que aSBumindo a cadeira a.gra·d•ece sua 
eleição), Flg!ueira. de Almeida, primeiro Secretario (que aiõSume a cadeira e tam-
bem agradece), :Leite Pinto, seg.undo Secretario . (que occwpa a cadeira agrade-
cendo), Alvaro Diniz, :primeiro Vice.JP'resident-e (que orou a-gradecendo), Edu-
ardo Portella, segrundo Vice..,P.residente (que occUJpa oa. orudeira e agradece), 
Sergio Pitta Jfoão Nor.berto, Te.lxeioo Lilllla e Ro'berto Pereira, primeiro, se-
gundo, t&ceiro e quarto supplentes <dos secreta rios . Terminada a eleição d'& 
Mesa, o senhor presidente designa para. segtmda-feira, tres do corrente, a IS'e-

g.uinte ordem do dia. E~eição das Commlssões P ermanentes. Levanta-se a ses-
são A.s quinze ihoms. '-- L'IJMI C~wnewo de C'ampos Pkmce de Léon, Presidente. 
- .0Bcrur Leite Pw~fJo (servindo de :Primei·ro secreta·rlo). - Sergio Pitta., (ser-
vi,ndo de segundo secretario) . IN.ada mais se continha na referida acta a quo 
me reporto. E eu Alfredo .EdJua.rdo 'Corrêa Noa.varro, director interino da S·e-
cret'S.ria da .ASISem,bléa Legislativa do Estwdo do Rio de Janeiro,. a subsorevo 
e a.ssigno. Secr-etaria da .Asse.mbl'éa Legislativa do Estado do Rio de .Janeiro, 
seis de outubro de mil novecentos e ql.b8.torze. - AZfrexlo EdluaT'ào Oorl'~a NG-
vawo, director interino. 

DOCUMEN'l'O N. 7 

!Processo -de TllSIPQnsabmdade - O sr. Dr. Pedro de Sá., IProcurador secclÜ' 
nal no Esta.do do Rio, emittiu, !Pela. justiça federal, o segul!nte pal'leCer no pro-
cesso de responsab!Uda.de prom-ovi'Cio pelos ISrs. Deputados Joã'O Guimarães, Raul 
iRego e 'Constalllcio iMonnel'llllt contra o !Presidente do Estado do Ri'!l: 

1<dHa nestes autos u.ma questão !prelimionar, q111e nli.o pOde deixar de ser le-
vantada. e dlfHlutldla, e ê a. de sa:ber si a.os l!lUerellantes ara. lidto usar da. ta-
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C'llloodJe .que .se arroga,raan, de a.presentar contra o quer-e!'la·dQ a quema-crime 
de fls. 2. 

IA queetão ha de ser rupreclaida ·a. luz dos textos da Constituição do EIStado 
do Rio de Ja111eiro e das leis eomplementsres oolativas aos crtmes de responsa-
bilidade do Presidente doote Estwo, Ullla vez que a q'lleixa lê dada por attriblli-
rem os querellantes ao querellado a pratica de um crime daquel!a natureza. 

Abrindo a Constituição 1'1'1lilllinense, depara-se entre as disposições relativas 
a. wa Assem'bléa Leg'llslaUva, com a q'lle lhe od·A -competencl·a para illrocessar, 
!POr :Lnidativa sua ou de qu:alquer cldadão, o Presidente do Esta.do nus crimes 
d•e responswbilbd1ade, atê ·a pronuncia lnduslve, e pal'a B'lltolll:!:ar o pro-cesso d-o 
mesmo íPoos~dente por d·elictos communs. 

Os crimes de .responsabilidade do !Presidente e do Secretario geral do Estado 
estão 1lefin.idos no art. 4• da lei n. 954, de 10 de outubro de 1910, promulga'lia. 
em viTotude da. detemni.nação contid'll no paragnllp'ho 'llnico do art. ·1'1 da Reforma 
da Constitu.lção de 18 (le setem'bro dle 190.3, e em nenhum dos pa.ragra;phOIS desse 
artigo se encontra qualificado como QI"inJ,e de responsabill:dade aquelle pelo qual 
os q'llerenamtes form'tllaram a qrueixla Ide fls. 2. 

!Ora, el perante a COOJstituii}ão e as leLs do EstaJdo mão se trata, na hy-
pothese, de ·crime ·de reB!Ponsab1Jid.ade, é claro que aos querellantes, «consU-
~uind:O, -coono dizam, a -Miesa da Aseem!blêa Legislativa do Estado do Rio de 
J"·aneiro», não pôde ser permittido o exe11cicio de ·uma a.ttribuição, que não 
lhes CO'llfel'em nean eS68. Constitu.ição, nem essas lets. 

'E isto mais evidente se torna quando se recor.da q,ue essa Com;titulção exige, 
para. que contra o P.residente do •Estado se apresente queixa ou denuncia por 
deliCilo commU!III, .que se obtenha prêvia a.utonzação <la Assemblêa Legis!at!:va 
do Estado, dlisposição repetida pelo art. 8• da !e! n. 10, de 26 de rugosto &e 
189:1, na QIUal se •estrubelece o processo :a seg>uir nos casos d•e prisão e pronuncia 
dos Deputados e no d·e Ucença para ser processado o Presidente do Estrudo. 

•Com 'l'elação a este ultimo, diz o citado a.l't. 8• : 
i«Assim nem como si•IIIlj}!es cidadãos, nem como Deputadoa, «oonstitu:Lndo a 

:Mlesa da .A.ssem'blê:a. Legislwtiv-a <lo Estrudo do Rio 'lie Janeiro», ,poderiam os que-
rellantes a-pr-esentar-se neste juizo, quer o ertme que attribuem ao 'P.residente 
do Esta.do fosse de responsabl!tdade, quer fosse •crime commum. 

IN-ão pod:ertaan, como simples ddwdãos, <Y1l como Deputados, t11atando-se de 
crime ode responsalbiHdade, porque de accOrdo com o art. 1• da lei n. ·965, de 
lO de outu'b.ro de 19·1·0·, só é ad-mittida a. denuncia por crime dessa especie \!!pe-
rante a ·Assembltêa Leg!:s!a.tiva.» ·e tratsndo-se d:e crime commum iPOrque não pe'lii-
ram a essa Asseiillbltêa. a autorização a qroe se referem a COnstituição e as leis 
d-o Estsdo, que revestem o iP·residente de garantias e immunidades, .que não 
pOdem deixai' de ser respei-twdas e -observadas e de que o Poder J'lldiciario E1e-
dÊra.l não •pôde !Pl'escindlr, porque se acham ootatuidas na Constituição e nas leis 
:!lwnirnenses, de confOI!!llid3Jde com a .permissão d'o art. 6·3 da Constilbuição da 
Repu'bltca, -a que não contraria.m, CX!Plicita <Y1l ünpllici·blvmente, 

!Foi prcvavelanente o ven-e.rando accórdão do Supremo Trli_bunal :Federal, pro-
!ferldo em '2•6 de jul-ho do -corrente anno e que se lê por certidão a fljl. 41, .que 
indliiLiu os quere!lan.tes a aJpresentarem a queixa doe fls. 2; mas nem esse accól"dão 
decretado pela mais elevada 'COrte de J'ustiça do pa.iz, onde só ·eêm assento lumi-
nares <la sciencia Q.o direito, mandou dispensar as garantias a que tem jlús o 
Presidente do Estado e, antes, expressamente, em varios casos, têm amparado 
taes garantias contr-a as inv.asões e a.ttentados dos poderes tpoliticos estaduaes; 
nem essa col!enda decisão poderia servir de :tJBJSe ao procedimento dos querellan-
tes, iPOrque ·a.hl, com toda .a clarez·a e ;pl'eciaão, o que se determina. -ê .que o ;pl'o-
ceseo contra aquel·le 'Presi<lente seja promovido por esta P.~ocuradorla Seccional, 
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em vista das cópias dos autos de hGbeiJS~ mandadas extrahir pelo mesmo 
Supremo Tribunal. 

E', pois, m·anlfesto e de uma evidencia irrecusa.ve! que, seja qual !Or o aspecto 
por que se a considere, a queixa de fls. ~. não podia. ser apresentada pelos que-
rellantes, aos quaes !alta qualidade para esse fim: 

Quando, porém, se reconheça nos querellaJiltes a qua.Udade necessaria. ;para 
of!erecerem a queixa de fls. 2, alnd·a assim não a p6de processar a JUstiça Fe-
deral, uma vez que não consta destes autos a pl"évia autorização da Assembléa 
íLegislwtlva do Estado exigida, ;pa.ra esse !lim, pela Constituição e yelas leis f.lu-
minenses, bem como por uma série de lbrillhantes decisões, nesse sentido, emanadas 
do Supremo Tr~bunal Federal e de notaveis juizes secclonaes. 

IDe facto, esse egreglo Tribunal, entre varios accórdãos, firmando a jur!&pru-
dencia de que a preterição das lmmuntdadE:S e garantias concedidas aos Poderes 
Legislativos e Executivos dos Estados por suas leis constitucionaes elva de nul-
lidade o processo criminal em Juizo e torna Incompetente o Poder Judiciario Fe-
deraJ, ;proferiu o de ·8 de junlho de 19~5, no h~-corpus n. 799 (LTuri.sp. 
pa•g. 13), assim concebido: 

·•A brusca i·ntervenção da Justiça Federal, na 'formação da culpa dos inimi-
gos dos poderes politicos locaes ou de segurança interna dos Estados, romperia 
a paz puoblica e a -defesa. da proprla exl!rtencia e ca.ncellarla revDluclonaria e -des-
poticamente os privileglos parlamentares das respectivas Camaras legislativas, 
sqbrelevando que 11.a iespecja dos :a,.tos está de?wnoiaào o Presidente do Estado 
do Rio de Janeiro, como autor ou C'U1111)Uoe de um /4Cto, que, se fosse ~oso, 
envolveria necessariamente ,proce&so de responsa.billda-de, -de on-de se segue que o 
juiz seccional, caso proslga no summarlo, invadirA., nada mais, nada menos, que a 
ftvt'iaàicção do Poder LEW<islativo do :R4o cZe Janeflro, unico competente para PrD-
cessar a;quelle denunciado em crime de responsabilidade até a. pronuncia inclusive.:o 
( Const. l:i1lum., al't. 2·6, §. 15 . ) 

•Posteriormente, a '26 de dezem'bro Çe 1910, o IDr. juiz ~ubstituto da 2• Vara. 
Federal, em longo despa'Clho exarado nos autos de processo crime promovido p~lo 
Dr. José Getulio da Frota. .Pessoa contra o <Dr. •Antonio Pinto N!>gueira ·Accioly, 
Presidente do Esta-do do .Cearé., depois de affirmar a necessidade da autorizaçã.o 
do Congresso Legislativo do •Esta.do para o proceSBo intenta-do, escreve: 

•«!Que a jurlsprudi!ncla invocada existia., no sentido de que as immun1dades 
dos representantes -dos poderes I{>Ub!lcos estaduaes deviam ser respeitadas, nenhu-
ma dU'Vida .póde ter quem attender a ique por esta lfórma se pronunciou clara e 
positivamente o egTeglo 'l'ribunlli! 'Federal em todos oo CX>80s lev~ ao seu conhe-
cimento, :rtão tendo bavido a.tê aquella data, um só accórdão divergente, tendo ~oc 

dado .até oa. clrcumstancia. rle •alguna dos 'Srs. IMin:lstros, que .nos primei·ros se assi-
gnavam vencidos, terem passado a a.ss!gnar os ultimos sem res'tricções.» 

:Ess'l! -despacho, claro e •bem fundamentado, foi mantido por decisão do l!lus-
trado <Dr. Pires e ALbuquerque, (juiz da 2a Vara Federal, que, dirl!glndD-Se ao 
Supremo Tribunal, disse, sustentandD essa sua decisão: 

•«A questão foi tl!.o minuciosamente exposta e discutida .peJo Dr. jui.z substi-
tuto nos dois de9pachos de fls., que dispensa novos esclarecimentos. ;Aos accórdãos 
ll!hi cita-dos cumpre a-ddlcionar os differentes oútros pelos quaes o egreglo Tri'bunal 
em fundamento n() art. 63 da IC<mstitulção, tem decidido que não rpo.dem as Comrti-
tuições e os .governoo estaduaes trecusa:r, aos membros do :Poder JudiciariD local 
as condições de independencia que :11, Constituição -da Repub!lca. estabeleceu para 
o Judlciario IFed'l!ral. As mesmas razões autorizam a -doutrina de que os orgãos 
do Executivo e do Legislativo estaduaes devem esta.r cobertos pelas mesmas im-
munldades que assegu~:~am a lndependencla do Executivo e do Legislativo ·federae9. 

Aqui, com() a.lli, estas condições de independencla existem e devem ser man-
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tidas e re9pe<itadas, n!l.o por força das ·Constituições estaduaes, ma;s porque a ICon-
stltulcão Federal as considera .necessarias â independencia dos tres ramos do 
G<lverno, pr.incipio constitucional de que os Estados não se podem atastar . .Assim, 
respeltarulo-as é a esta e nil.o ol!.quel!as constituições que em ultima analyoo se su-
bOrdina a Justiça !Federal. 

Essa co.nsidemção, 'Parece-me, responde ao argumento mais valiOSt> apresen-
tado pelo recorrente. Digo mais valioso, porque o outro decorrente da 'I)Osslbll1-
dade de abusos que viessem t01lher a accão do Judiciarlo - prova .de- -mais. 

!Sl procedesse, autorizaria tambem a '))rescindir das ·immunidades attrilbuidas 
aos membros do LegiSlati-vo e do Executivo Federal.• 

iEl tão acertada foi a doutrina. defendida por esse preclaro magistrado, qua 
o Supremo !Tribunal, em accórd!l.o unanime de 2 de maio de 1911 a confirmou, por 
se acharem ·«OS seus 'fundamentos de accOOO.o com a jurisprudenoJa deste Trilbu-
;nal, em casos analogos e ser conforme os pr!nciplos do regimen constitucional, 
que sã<~ a.pplicaveis é. especleD. !Desse accórdão dâ noticia em livro recente o 
hl>nrado juiz a quem foi 'l)resenote a queÍX'tl i·mpugnada. 

IE como esse, va-r!os outros 'POderiam ser citados, si não fosse !bastante fPara 
apoiar a :Jurisprudencla dellss constante, o que recentemente, em 4 de abril do 
corrente anno, serve :para corroborar que se não alterou, na especie, a S'â,bia. orien-
tação do Supremo Tr~bunal Federal. 

!Decidiu elle que as immunidades federaes s!l.o equLparavels :para todos o.~ 

eMeitos iis estaduaes, ss quaes devem ·prevalecer em todo o rterr!torlo nacional, 
conforme a doutrina firmada entre outros arestos pelo accórdão deste Tribunal 
n. 2{)o8, de ·6 de outu.bro de 1·900. 

IA .prudente e ponderada jurlsprudencla do Supremo Tri'buna.i 'Federal, a que 
todos devem respeito e acatamento, consubstancia os ensinamentos da sclencia 
;polltica e oi!! princlpios do reglmen consotituc!onal d·e nosso opalz e da União Am~
rlcana. 

!Do mesmo modo 'POr que ·a. \Constituição de '214 de ·fevereiro de 1891 outot'ga 
ao Presidente da Re,publica a garantia constitucional no art. •53 e por causa ·de.ssa 
garantia nil.o é permlttldo aos poderes competentes o processo e julgamento do 
Chefe do iElstado sin!l.o de:poil! que a Ca·mara dos ·Deputados declarar procedente 
a accusação contra. elle intentn.da; as Constitu ições dos •Esta.doe lêm conferido 
aos seus presidentes e ,governadores immunidades de igual natureza, fundadas no 
art. 63 da Constituiç!l.o \Federal. 

Ora, a. mesma razão, que se pôde invooar, opara. explicar a garantia de que 
o leglfllador reveste o IOhe!e da Nacil.o, aubsdste para justificar a (Prerogat iva. o:~ 

immunidade com que as leil! const!luclonaes dos Estados protegem a. autorid·ade 
de seus pr!meiroo mag!stradoo. E essa garantia, antes que em beneficio ao func-
cionario, é uma. ~autela. de ordem .pu'bllca., que visa não deixar o Governador d·1 
Estado, como o Presrden:te da Republlca, sujeHo ã.s machlna.ções dos outros pode-
ores ou de seus a.dversarioo poU.tlcos; é uma garantia creada no intuito d.e evita;r 
<(Ue a amizade pessoal, o odlo ou a exploràção :poli.tlca. :pertunbem o funccionamento 
normal do \Poder Executivo do !Estado, como se accentúa em a.ccórdão do con-
selho do ·extincto ·Tribunal Civil e ·Criminal, relatado pelo ~m!nente e !llustre.do 
ministro .procurador geral da Republica, IDr. Edmundo Muniz 'Barreto, então presi-
dente desse Tribuna-I. · 

IPor taes ·motivos, n!l.o é dado a. esta oprocurador!a additar a queixa de fls. 2, 
· porque importaria desattender a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal, 

por força da qual essa queixa n!l.o deve ser recebida. 
INlctheroy, 16 de setembro de 1•914. - Pedro àe 86.• 

'./ 
r • 
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Docum.Qnlto "· 8 

A:OTA DA 2•5• SESSÃO ORDlNARLA, EM 17 !DE S•EJTE'MIBRO IDlE 19M 

PRESlDENCIA DO SR. ALVARO DINIZ 

(1• vice-pre&iàen.te) 

•A's 12 •horas procede-se A. chamad·a, e a esta re9Pondem os Srs. Alvaro J)iniz, 
Leite Pinto, 2• secretario, servindo de 1°; I.João Norberto, 2• secretario supplente; 
Afranio de Albuquerque, Eduardo Porte!la, lfoão Sanc·hes, Alvaro Rocha, Galdin!) 
!Filho, Manoel da Silveira, Adi!io Monteiro, Americo Lassance, Teixeira iLeomil, 
Roberto !Pereira, !Manoel Duarte, Pires !Condeixa, Samuel Costa, Rocha Werneck, 
Teixeira Lima, Everardo IBacl!euser, Leite <!e Carvalibo, Octavio Ascoli, Ri'beiro 
de Avel!ar e Romulo Barreto ·(23) 

Abre-se a sessão. 
!E' lida e, sem observações, approvada a acta da sessão anterior. 
•Comparecem os •Srs. ·Fl•gueira de Almeida e Sergio IPitta (2). 
O !Sr. 1• secretario Informa que estão opresentes .2,5 Srs. Deputado.s. 
!Faltam, com causa, o Sr. L. Ponce de iLéon; e, .gem oparticipação, os Srs. 

Azevedo e ·Castro, íBenedicto Peixoto, 1Buarque de lNazareth, iConstanC'lo IMonnerat, 
:F1rancisco Guimarães, Francisco !Marcondes, !Henrique Nora, [rineu .SodJ'Iê, .João 
Guimarães, .Ju!ião <Ie Castro, Lemgru,ber 'F'il'ho, Mario Vianna, Ney 'Fortuna, Noei 
Bapt:lsta, Pedro Americano, Raud Re.go, •Santos 'A'breu e !Tej.xeira !Leite. 

O .Sr. 1° secretario lê o seguinte 

EXPEDIENTI!l 

Telegrammas : 

IDo Exmo. !Sr. !Marec1ml Hermes da \Fonseca, Presidente da Republica, do 
teOr seguLnte: 

•aiPalacio 'Presidencial - Rio - Respondendo o telegramma de iV. Ex, em 
que me communica que na sessão hontem realizada pela Assembléa LegisJativa 
desse Estado, .foram reconhecidos e proclamados, por maioria a'bso.Juta de votos, opre-
sldente do meemo E>Stado o •Sr. IDr. ·Fellciano Pires· de Abreu Sodr·ê .Junio.r, e, respe-
ctlvamen•te, 1•, 2• e 3° Vice->Preslden-tes, os ISrs. Drs. Arthur Emiliano da Costa, .Joa-
qu:Lm Rilbeiro •de ICas:tro e Coronel Luiz 'Corrêa da Rocha Sobrinho, congratulo-<me 
com ·O povo fluminense ·e felicito es•sa iJlustre .Mesa pela ordem e Obedi-encia á. lei, 
que sempre sou•be manter em todos eeses actos. 

'Attenciosas saudações. - iMarechal Herrmes da F'()nse.ca, Presidente da Repu-
·bllca.» -Recebido com especial agrado. 

Do Sr . .Jeremias Mendonça, presidente da ·Camara 'Municipal de Barra Mansa, 
!!lesse sentido: 

uJ3arra •Mansa - Agradeço V. Ex. communicação reconhecimento Dr. Sodrê, 
Presidente Estado futuro quatrienn~o. -Jeremtias Mendonça, presidente Oamara.• 

Receobido com ·especiaJ agrado. 

J)r. Sr. .Januario Freire Ri·beiro, presidente da C amara 'Municipal de iS. Fi-
deUs, nestee termos : 

•«.S. Fidelis - Município S. IFidel!s confrafl;erniza-.se recol!Jh~imento e acc!a-
maQllo Dr. Felicinno SOdrê, iPresidente Estado. - Jam.uar'io Freire RU1er!ro, pre-
sidente Camara.» - Recebido com especial a.grado. 
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Do Sr. Augusto !Braga.nça, !Presidente da Cama·ra Municipal de Araruama, 
do teOT seguinte : 

•«Exmo. Sr. -Dr. Theodoro 'Figueira de Almeida, di•gno secretario da Assem-
bloo Legislativa do Estado do -Rio de Janeiro: 

Telegramma de Araruama n. .3·4 - Camara agradece !Pen-horada communica-
ç!i.o V. Ex. ter sido recollohecido e proclamado presidente e Vice.lPresidentes do 
Estado o iExmo. ISr. Sodré Junior e seus illUB.tres companheiros. s·audações. _ 
Augusto Bragança, presidente •Camara.» - Recebido ocom e9Pecia:I agrado. 

De dllversos clda:dl!.os ll"esldentes na. Lage de IMuriahê, nos seguintes termos; 
·«Lage - •Parabene reconhecimento eminente amigo Dr. Sod~ê, Presidente 

Estado, e companheiros chapa; delirante contentamento. - Padre Joã;o Reis. 
:-Major Jooé Fmtas. - Capitão Joaq'IIÃ.m Carvalho. _ Coronel JOIJé Oaooido 
Cerqueira. - Capitão João ,Mendolnça. - Major ~r:o• SoaJres. - Capitão Ni-
coláo Maz~ne. - MamJoe! Vasconcellos. - JuUio Luz. ~ Arthur João Pfldro • ..._. 
Capitão Roaamberg Btltva. - Majar José Almbrosios. - OBoar Pim.to. - Capitii.o 
Tooobaldo Pinto. - Estevã-o LO'p68. -Coronel Ignao&o GudtUJB. __:.. Tenente [A.. 
cinio !Seve'l'ilno. - Coronel Awaoore Oasoarde. Recebido com agrado. 

'Do Sr. Coronel T-eixeira -de Oliveira, do teOr se!l'U·inte: 
«Bom Jesus de Itabapoana - Felicitações reconhecimento Dr. Sod-l'ê e com-

panheiras de cbalpa. 
Sauda-ções. - Toi:ceira de Oli116ÍII'a. - Recebtdo com agrado. 

OffioCios: 

Do Sr. Presidente da Camara iMurntcj,pal de Petro,polls, neste sentido: 
lc<:Ca.mara M'llni•cipal od:e [P.etr~pol1s. - Exmo. Sr. 1• Secretario da Assem· 

bl'éa Legislativa. - Accuso o recelbimento do V<JSSO offlcio de hontem datado, 
communlcando ter essa Assembi'éa ll"econhecido e proclamado Preaiden.te e 'Vicé-
Presidentes do ·Estado, para o quatriennio de 1915-1918 os Exmos . .Srs. Drs. 
·Feliciano ·Pi:res de Abreu Sodilê Junior, Presi·dente; Arthur E'milln,no da Costa, 
1• V:ke·iPres•ldent e; Joaqu!ll11 Ri'beiro ·O.e CastTo, 2° iVice-Pres1dente e Coronel 
Luiz Corrêa da Rocha Sobrinho, .3• rvtce-IE'resi.den.te. 

Em nome desta municipalidade, congratulo-me com -essa lllustre Assembléa, 
pela delilberaçi!.o votada. em sua s-ess!Lo de hontem, reconhecendo e .proclamaruio 
aquelles dd'stinctos fl umi!Il·enses •para occupa·rem tão elev-a.dos carg<Js no proxiomo 
q'll-atrlenn·io governamental, observadas, como foram, as ·nol'lllas regimenta.es e 
respeitados os pr-ecei:tos constitucionaes e a v.ontade do -eleitorado expressa !110 

!Lb.errimo pleito Ide 12 d-e julho ultimo . 
.A,proveito a opportunid!lide para BJpresentar os protestos de minha elevada 

éstima e distincta consideração. - Saudações. - Art.l~wr Alves Barbado.» ·-
Recebido com especial agrado. 

Do S.T. Presid·ente da Camara .Municipal de Sa:nt'Anna de Japuhylba, n eStes 
tei1ffios·: 

o«Camara Municipal de Sant' Ailli!la de Japuhyba - Em 16 de sefemibro de 
1914. - Exmo. Sr. Dr. Theodoro Figueira de Almel.da, M. D. 1° Secretario 
da Assemb1~a Leg1slatlva -do Estado do Ri-o de Jane!oro. Tenho a satisfação de 
accusar o vosso officio de n. 1. 272, de 16 do corrente communicando que fo-
ram reconhec'dos Presidente e Vice-Presidentes do Estado paora o futuro qua-
tr-iennio <JS Exmos. Srs. Dr. Feliciano \Pires de .• o\Jbreu Sodré Junior, Presidente ; 
:Or. Ar.thur E:mil:iano da Costa, D.r. IJoo.quolm 1Ribe1ro de Cal!'txo e Coronel Luiz 
Corrêa da Rocha Sobri.nho, Vice..Presidentes·. 
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Esta camara, que em sua maioria ê sol1da.ria e que muito concorreu para 
a. vi.cto.ria que vamoe alcBIDçando, se co•ngratula com os eleitos ~reconhecidos e 
:prevalece-o;e da o>pportunidade para, flOr in termed1o dessa distmcta Assem bl!!a, 
apresentar aos mesmos os J)rotestos de alta estima e d!stincta consideração. -
Attenciosas saudoações. - José Pinto lPm.heiro, Presidente.» - Recebido com 
especial agrado. 

·Do Sr. IPresl.dente da Oama:ra M'ilnidpal de Nova-Friburgo, neste sentido: 
<~JGabLnete do Presidente da ICamara iMl>lliCi'Pal de Nova-Fri·burgo. - Em 

16 de setembro de 19·14. - Ex.mo. Sr. Dr. Theodoro Figueira de Almeida DD. 
1° Secretario da Assemblêa Legislativa do Estado do iRio de · Janeiro. - .AJc-
cuso o .recebimellll:o do offtcio n. L•26·4, datado de h ontem e enviado por V. Ex., 
no qual se dignou participar a esta presid.encia haver e!Ea Assem'bléa reconhe-
cido Presidente e VJce.JPresidentes do Estado, para o futuro quatriem.nio de 
19•115-1918, os Exmos Srs. Dr. Feliciano Pires de Abreu Sodrê Juni·or, 'Presd-
dente; Dr. Arthur Emiliano da Costa, 1• 'Vice-Presidente; Dr . .Joaquim Ribeiro 
d.e Castro, <2• Vlce-PresLdente, e Coro'nel Luiz COrrêa da Rocha Sobrinho, 3° 
V:ice-Presi.dente. 

Almejando úma phase feliZ' na administração dos impolutos cidadãos que 
os fluminenses escolheram em boa ohora para a suprema magistratura do nosso 
glorioso Estado reitero os protestos da minha elevada consideração a V. Ex. 
e ã. illustre Assembolêa, - Saudações. - O Presidente em «::x;ercicio, Ed!wJ:th'tl,o 
8aZU88e. » - !Recebhlo com especial agrado. 

Do Sr. Prefeito iMu.nJcllpa! de :Ni:ctheroy, do teOr seguinte: 
•ccPrefeitura Municl.pal de \Nictberoy, em t5 de setemb1·o de 1914 - .Dire-

ctoria do IExpedierute - N. 1. !20 - Exmo. Sr . Dr. Theod<1ro Figueira de 
Mmeida, nD. 1• Secretario da Assemblêa !Legislativa do ·Estado do Ri<1 de ·:ra-
neiro. - Accuso recebLdo ·o oftido de :V. Ex. d·e ·ho~e data.lio, communicand<l-
me terem sido recoruhec,ldos IPIIesi•dente e V!ce·IP~resid.en tes d·o !Elstado para o 
quatriennio de 1916-1918, os Exmos Srs. Dr. ·Fe!iciano iPkes de Abreu Sodrê 
JU!Ilior, Presidente; tDr. Arthur Emiliano da. C'osta, 1° 'Vice-tPresidente; Dr . 
.loaq'll.im Ribeiro de Castro, 2• Vice1Presi.den.te, e Coronel !Luiz Corrêa da Rochll 
Sobr.in.ho, 3• VIce-Presidente. 

:Agra.decendo a. gentileza da pB!l"tici!PRção, ·congra.tul<l-ane .com V. Ex. por 
esse auspicioso fado. 

Renovo a V. Ex. os protestoe de alta estima e distincta consideração, 
ROdo~pho Villan.ova Max;haiLIJ..» - (Recebido com ~la! agrado. 

(Requerimento do Engenhe!·ro Augusto Coelho da Silva, com data de hoje, 
solicita'!ldo, por si ou por empreza que o11ga.nizar, a exploração da industria. 
textil no E6tado, com· a.proveitamento da !orça natu·ral, •montagem de usinas 
em diversos pontos do mesmo, mediante as bases que estabelece e as condl-
ç!ies que numera. - A's Commissões de C'ommercto, .Agricultura, Industria. e 
Colonização e de Fazenda e Orçrumento e Força Purtllica . 

.JuJga-.se objecto de deliberação, indo a imprimir para entraJr na ordem 
dos trabalhos: o pro-jecto que fica>r-A sobre a. Mesa. na sessão anterior, com dis-
·pensa da ãm'P'!'essão para a 1• di1l!lussão, ii'equeriüa opelo Sr. (foão N<~rbert<l, e 
que se :r-efere o seguint-e 

PARElCER 

As ·Comm!ssões reunidas de .Justiça e Legislação e Fazenda e Orçannento, 
tomrundo cOnhecimento do requeri.mento do ·bacharel Antonio de Paula !Ramos 
Teixeira, promotor publico da comarca (le Petropolis, pedindo, por motivo ãe 
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seu precario estado de &aude, um a:nno de Ucença para seu tratamento, com 
todos os vencim~mtos, ratteml..endo ao óocumenrt:o rupresentado pelo .supJ}!icante, 
como prova d·e suas allegações, apresenta á. consideração da ABsemblêa o se-
guinte pro.jecto : 

1914 - N. 2. 264 - A Assembléa Legislativa do ·Estado do Róo de Janeiro 
resolve: 

Artigo uruco. Fica oeoncedióo ao bacharel Antonio de Paula. Ramos Teixeira, 
promotor pu'blico da coonrurca de Petropolis, 'llm anno de .Jicença, com os 
v-encimentos da lei, para tratamento de sua saude; revogadas as d isposições em 
contrario . 

Sala das CommiSBões, em 16 de setembro de 1914. - AàiMo M~te11ro, Pre-
sidente. - AJrarnio àe AZbu.querque, relator. Gal!dliMo FiZho. - Sonnue! OaB-
la. -.João 8an.c.hes. - P·,res Ocm.deixa. 

!Vem â. Mesa, ·ê IL&o, julgad·o objecto d·e de!iberação, indo a Imprimir , para 
entrar na ordem dos trabalhos, o .p·roj·ecto a que se refere o seguinte 

PARECER 

A Commissão de Fazenda, Orça.mento e F'orça Pub!ica, examLnan'll.o os actos 
do Governo de 14 de julhD de 1913 e de 19 de agosto do •mesmD a.nno, que 
concedem jubilação aos prDfessores !Pilblicos, respectivamente, Luiz Via.nna 
Duarte, João Francisco Ca:valcante e D. Marianna. 'Carolina Coelho, por con-
tarem mais de 30 annos de effectivo serviço, conforme exige a lel v.ig·ente, lê 
de parecer que sejam {)S referidos actos approvados, para o que of.ferecerâ. o se-
guinte pr«jecto de lei : 

1914 - N. 2.2~·5 -A Assemblêa Legislativa do Estado do R!.o de Janeiro, 
1!'6SDlve: 

Art. 1.0 !Ficam approvados ·O-s actos do Gov-erno de 14 •da julho e 19 de 
a:gosto de ·1913, qu·e concederam jubilaçlio aos professores <Luiz V1aama Dururte, 
João F-rancisco Cavalcante e D. Maria.nna C111roJi.na Fortes Coelho, com os 
vencianentos por inteir·o e gr atificações ftddi<:iDnaes !guaes â.s ordinarLas, em 
cujo goso se acham, na •razão annual de dous· <:ontos e seiscentos mil réis 
(2:600$), que lhes são albonados na data em que deixarem o exercido. 

Art. 2.0 Revogam..se 1lS dlsposições em ooo.trario. 
•Sala das Commissões, 17 de setembro doe 111'14. - .AM!(o Mon.tlriro, !Presl'-

doante. - GaTJtúVno Fi!h.o, relator. - IPWle's Ccm;d.ei:cal. - Atr~ de Albuquer-
que. - Ttn:ceilra Le~e. 

Vem á iMesa, é lido, julga&l dbjecto de àel:llberaçll.o, indo a hnprim~r par& 
entrar na ordem dos tra.balhos, o projecto a que se refere o seguinte 

PARECER 

A Coonmissã.O' de Fazenda, Orçllliilento e Força Publica examinando o a.eto 
de G<lverno de 3 die setembro <:orrente, que con<:ede jub!JJ.a.ç[o á. po:ofessora pu-
blica D. Francisca tCu sto'dla tdo ~m·or DivinD, por oontar maJs d·e 35 a.nnos de 
serviço ef.fectivo, conforme a !e~ vigente, é de pare<:er que seja o mesmo a.cto 
a:pprDvado, pa;ra .o que offerece o seguinte 'Projecto de lei: 

1914 - N. 2. 266 - A Assem·blêa !Jegislativa do Estado do Rio die Janeiro, 
re!iolve: 

Art. 1.o •Fica approvado o acto do G<lverno de .3 de setembro corrente 
em q\lf! é .concedida jubilação lã. :professora !Pulbllca D. Franclsca Custodia do 
Amor Di'Vino, ·com os vencianentos por intei:ro e gratificações ad<(}1dooaes em 
cudo goso se acha na ra2ll.o de tres contos e quatrocentos e se.ssenta e seis 
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mil seiscentos e sessenta e seis reis (3 :41!6$6<6'6), que lhe serão abonados na. 
d.a.ta em que deixar o exerclclo. 

Art . 2;0 R evogadas as disposições em contra.rlo. 
Sala das Commlesões, 17 d·e setembro de 19•14. - AltiZio Mon.teiil10, Presi-

dente. - 'A;frOIIII(o d.B A~buquerque, Telator. - ·Ga~ino FU11o. _.Pires Co'llàleln:G, 
Tdz:IMG L'ma. 

O S·a. ALvAB.o RocHA. - oS<l horas depois d-a rressão de hO'II.tem, Sr. IPresJ. 
dente, foi que tive occasill.o de ler em uma das folhas da Capital Federal, o 
protesto que fez o Sr. Senador Nldo IPeçan.ha, no J'llizo •Federal da Secção deste 
Estado. 

Absolutllllllente narla temos com esse, ou com qua~uer outros protestos ,u. 
diciaea que se .façam, relat!Jvmnente á. verificação de poderes de Presidente do 
Estado; mas a maneira por que S. Ex. formuloú ess.e I>r.otesto, leva-me a vir 
á. tribuna para, energicamente pronunciar-me contra a insinuação feita por 
S. Ex. que quiz transformar o !Poder Leglslatlvo do íEstado em chancella do 
Executivo. E' o que se ded.u.z do segu.lnte trecho: .« ••• vem protestar neste juizo 
co.ntra o acto do Governo do Estado, fazen;~lo pr{)clamar :por seus partidarios 
um ou.tro IP·residente». Ora, Sr. ,P.r esldente, nOB, Pode!' ,LeglslaUvo, deUbera.-
mos aqui, como poder a.utonomo e independen t e, não acceitando de fôrma a]jguma 
msl.nua.ção de qu.em quer que seja. 

O voto proferido pela Assembléa, reconhecendo o cB:fldidato á. prestdencla 
do Estado, foi dado de acc!lrdo com a Const ituição; de acc!lrdo com a lei e a 
verdade eleitoral, de accôrdo com o Regim.ento d·esta Casa e no exerc!cio pleno 
de uma daa nossas attribulções . 

Não era preciso, IPOrt811'lto, que howvesse intervenção de poder estranho, 
de qUal•quer ilS!!)eeie, para que ·nós, r ep.res entantes do povo .fluminense, cO'Ilstl;. 
ruindo a maioria a.bsoluta da Assemlbléa Legislativa do Estado, des9ID.penhasse-
mos a nossa funcção constit ucional de reconhecer :!".residente e 'VIce.,P.resid·entes 
a,quelles que tiveram a maioria dos suffragi<Os ele!torae's dos f1Ulninenses. 

Ora protestos judiciaea, todoo sabemos, não dão direito absolutamente a quem 
o faz e, a.té em llm.guagem forense, é cosmme (llzer-s.e que os protestos não dão 
n.em tirrum direi to. 

O SR. MANOEL DuARTE - A's vezes até cobrem de ridlcul'() a quem o faz. 
O SR. ALVARO !RocHA -O protesto, em .geral é simplesme'!lte um gesto pla· 

tontco, coono na especle, E~se a que 'me ·refi.ro visa não só fer1r o Poder \Legis-
lativo, como tambem alvejar o eminente Dr. Oliveira !Botelho, honrado /Presl· 
d.ente do Estado, contra o qual se voltam todas as iras da opposição que não 
escolhe aTmas, procurando, por todos os ardis, i·ndis,pol-o com o Po(}(l.er , Jud.iciarlo 
F'ed·eral. tApo .ladoB,' muito bem.) 

Não tbvesse o all'lldido documento nas suas entrel.in.!Mu!, esses dous intuttos, 
e eu não trataria delle_. quando tenho d:e occupar a attenção da Casa com outro 
assumpto de magna Importanc!a., mas é .preciso que fique constando <Los Anna·B$, 
o nosso solemne protesto, contra a politica do Sr. Senador Nilo P.eça.nha, que, 
não tendo sido eleito, nem contando com o apolo da Assembléa Legislativa, 
procu:I'a lmmisculr o Poder J•uddciario Federal em todos os seus planos (ApoiG. 
dos.) 

Vimos que desde os primeiTos dias da campa'llha eleitoral, S. E:x:. procuro'IJ 
abrlgar-s.e !\. sombra do Supremo Tribunal para mais tarde •praticar actos que 
vieram sur:pr ehender todo o Estado do Rio de Janeiro, cobrindo-o de oppobrlo e 
desprestig iando o Poder L eg'slativo que, até então, não tinha visto aclos tu-
multua.rios e anarchi,cos da ordem daquelles que f·oram .praticados neste recinto, 
e praticados por urna minoria, que obedecia simples e exclusivamente aoo seU'S 
gestos e as s'l.las oroens. (Muito bem . Apoiados.) 
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Creio bem que todos os meus dlst!nctos col!egas oque aqui se acham ]Jreenn-
tes se sentem tomados da mesma tndi·g.nação (apoi.Cià08 geira.es) que causo.u 
a todos aquoeHes que serenamen te acompanham os acontecimentos ~ol!ticos d~ste 
Estado, o referido protesto, que não é mala do que uma injuria ê. !a.ce do Pod.!r 
L~slat!vo do Esotado do tRio 'de Joa:n:e!ro, por quem deveria ser q primeiro a 
elevai-o, a engrandecei-o e a respeit ai-o. (Mwto b6m) . 

O outro assumpto q'lle me .tra·z oá. tr~buna e que f tambem de ma.xima gra-
vidade, tean por olbjectivo provocar a manifestação da Assemblêa acerca da 
queixa-crime apr.eeentada illÔ Juizo federal deste Estado, contra o integro Dr •. 
Ol!veira Botelho, honmdo !Presitdente do iEstado, pelos. Sre. iDrs. JOO:o Guiuia-
rães, Raul 'Rego e Constan'Cio ~onnerat, cuJa leiltura passo a fazer: (Lê) 

{Publica-fôrma - Papel marcado com o carimbo ten:d'O os seguintés dizeres: 
cA . .J. C. Lima Braga, escrivão d.o J•uizo Federal do Estado do ruo. INicthero;JI', 
oito d·e setembro de •mil novecentos e quatorze. O Capit!!;o AntOill·IO José da 
Cunha Liana Braga, e.scr!vão do Juizo .Federal da Secção do Estado do Rio de 
JBilleiro - -GC'rtif·lca, em virtude da petição retro e em cumprimento ao respelta-
vel despacho na mesma exarado, '<lllle revendo em 6le'U poder e cartorio os au-
tos de queixa-crime em os quaes são q'llereHantes os Drs. João ADtonio de 
Oliveira Guimarães e outros e qu.erellado o lDr. Francisco Chaves d"e OUTeirà 
Botelho, delles consta a petição do teOr que segue: · 

Petição de folihas duas: Excellentiss!mo senhor ·doutor juiz federal da. secçã.o 
do Estad.o do Rio de Janeiro. Os ad<v{)&"ados João .A>nton!o de Oliveira. G'Uima-
rlies, 'Raul de Alme!oda Rego e oConstanc!o José Monnerat, residentes o pr:J.me!ro 
em !Campos, neste ·Estado, e os aous outros no D!stricto li'ederal, Deputadoo â 
Assemblêa LegislaUva do Estado do Rio 'de Janeiro, eonsUtuindo a Mesa de8tc 
como seu presidC'llte, prime!Jro e .seg\lllldo secretarias, usando da faculdade q1Je 
lhes cOil!fere o rCod!go do 'Processo Criminal, artigo setenta e dO'Ull, o decreto 
oitocentos e •quarenta e oito, artigo c!ncoenta e um e o artigo trinta e seis do 
decreto tres mil e oi·tenta quatro, de cinco de novembro de mil oLtocentos e no--
venta e oito, veem dar a presente quebra-crime contra o doutor Fra.n.cil;Co Cha-
ves de OUveira Botelho, iPr.esidente Ido Estado do Rio de Jll!ne!ro, residente 
oem N!'cther.oy, por ter Incorrido nal! ~penas dos artigoo cento e dez paragrapho 
pr!meir<> e cento e onze d:o Cod·i~o Penal e requerem a Vossa Excellenc!a que 
adiada ou 111ão esta pelo doutor procurador seccional d.a Repu·bl!ca no EBtado 
oart!go .vl111te e quatro do decreto oitocentos e quarenta e oito, artigos quatro-
centos e .oito •d:o ·Codigo Penal e 111rtlgo cLncnenta ·e tres do decreto tres mil e 
oitenta e .quatro», dligne-se ordenar seja ·exped~da ao querellado ordem instruída 
il!a cópia da queixa e dos documentos jurutos, com a declaração dos nomes dos 
suopplicantes e das testemunhas abaixo arroladas para dentro d<> prazo legal 
dar a sua resposta ao articulado ·«artigo trezentOll e noventa e nove do regula-
mento cento e vinte, e art,i.go duzentos e oiltenta. e sete do decreto tres mil e 
oitenta e quatro~. Flnd<> este prazo, com ou sem a :resposta d-o quereHado, reque-
rem a Vos·sa Ex;cellencia, fazend.o autu·ar com esta as peças instructivas, mande 
designar dia e hora «artigo oitenta do Cod:igo do Processo~, para que, com a 
auodlenc!a do doutor procurador s.eocionwl da Repu·bl!ca no E-stado e scienchL 
do querellado, as testemunhas abaixo arroladas compareçam a juizo, indepen-
dente de i<nt!maçã.o, e sejam inquiridas sobre os factos 'que ·os supplicautes pas-
sam a expOr e cuja verdade a:ffii'IIlam, pedindo q'lle se tome por term<> a sua · 
llifflrmação. Obtiverll!lll os querellwtes do Supremo Tr.~bunal Federal uma or-
dem de habeas-corpus preventiva, a seis de dunho do corrente an:no, para «po-

. derem locomover-se livremente e penetrar sem coacção no edificlo da Assembléa 
Legislativa, em Nlctheroy, e ahi exercerem, Uvres de c<lm!trangimento, durante 
o período da sessão extraord!narla convocada para. dez do corrente (de Ju-
nho), emquanto ella. d<nrar, all lfuncções de iPiresidenrt:e, primei no e s~gllndo 

seoretario da Mesa da meema AssembJ..êa» (documento nume·ro um). 
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No dia dezenove >d-e julho ~roxtmo passa;do, recon:hecido e empossado !D.epu-
tado 'li. Assenlblêa ILe~lativa o doutor Domingos Marirunno Barcellos de Al-
me!dia:, o Preel:dente da Assem'blêa declarou que seria im:tallada no «Ya seguinte 
a sesaã.o ext l'laordinruria, por se haverem d-ecl111rado t~rom~tos· para os trwbalhos 
legislaUvoo vl.nte e tres Dep<Utados, um numero necessario para a 1nstallação 
(artigo dez do (Reglmen•to Interno), -e mandou que fossem feitas as communt-
caçlies lega:es. Immeddatamente após esse 1\acto, começaram oa ter curso lboatoo 
de q_ue o .quereHado envidarta todo 'O esforço para que a sessão convocada pa:ra. 
o dia seguinte não se r-ealizasse sob a direcção da iMesa legal. Notldae cor-
riam, · com vlsos de verd·ade, de que, a;proveita.rruUJ-se do estauo de siU() e das 
relações que mantêm oeom o Governo Fooeral, faria elle prender .pela policla do 
Rio de J"anelro o primeiro dos q'llerellantes durante o prazo que fosse conve-
nl.ent-e, para que a sessão do d1a seguinte fosse preslliUda pelo pri.me1ro !Vtce-
·P:residente, 'Ponce de Lêo:n, pa.rtidarlo dQ Governo uo 'Estad'O, e em seguida se 
procedesse A eleição da nova iMa>a, de-vendo ser o r~erido pri.meiro querellante 
r.;oos'to em llbel.rlade log.o depois, S•Ob o ;pretexto de •haver sido feita por engano a 
sua prisão. Ta-es e truntos foran1 os avisos recebidos pelo Presiõ.ente da As-
sembléa. que se julgou elle na obrigação d'e 'Vir pernoitar nesta cidade, deixando 
nessa noite ·O aposento que occupa no Hotel ·Avenid•a, no Rio de Janei-ro. POd•e, 
pos esse motivo, verifi-car das !Vinte e umil. pa.ra as vin·te e duas horas, que estava 
ceroa.do :por for;ça publica estadual o eõ.dficio 1ia Aseembléa, sem que a houvesse 
requisitallo a sua Coonm!ssão de IPoUcla, unlca competente 1>ara v~lar pela guar-
.ia e segurança d·o e(Uticio e suas immedlaçõee (artl.go cento e oitenta e tres 
do Regimento Interno da Assemblêa). iE, dirigindo-se é. casa do doutor juiz 
t;eccional, requereu-'lhe providenciasse para ser cumprida e a-espeitada .a allui'lida 
ordem de hab6Cli8-corp11-8 (1locumento numero dous) e telegraphou aos Deputados, 
conTooo.ndo-os para .uma reunião U'l"gente no dia seguinte, é.s oito ·horas da manhã, 
no edLficio d·a .Ass·embl'êa ·(documento numero tres). De facto, como 
ocoorrera na vespera com o pr.lmeiro querenante, a quem fOra ved·ado ingresso 
•ao ·respectivo eõ.itici:o pelos agentes e soldadoS de policia, a despeito de reco-
nhecerem a sua qualld·ade ue P.resl·dent.e em que se apresentava para alli pene-
trar, assim pela :manhã do dia vinte do mesmo mez de julho os DeputadQS cOJi-
vocados na vespcra !l'eixei.ra !Leite, Santos Aibreu, Francisco Guimarães, MarJ.o 
Vda.nna, Fr.ancisco Marcondes e ()Utros, tiveram a sua entrada embal'lgada pelos 
agentes de policia e da força publica. !Por causa dosr multl~los imformes rec&-
bidoo o primeiro querel!ante, no dia de~nove de juLho, antes de retlxar-se do 
~1-ficlo da Assemboloéa, ()rdenou ao .reSPectivo porteiro, como, aliá.s, fazia sem-

l're, que o mantivesse cuidadosamente fechado. Mas, •recebendo del!e •â. noite 
de ll~zenove, pelo telephone, communicação de que o edificio estava cerca.do de 
força publica e de que alguns agentes de .policia queriam nelle penetra;r, orde-
nou-'lhe que o conservaS6e fechado, devendu só albri!-o quando á Mesa fo&Se 
permittidu o ingresso . No dia seguil!lte igual ordem fo~ transmittida pelo se:. 
g;un.do querel!ante, por mel'o do relephone, e ta.mbem para que ficasse eviden-
ciada a violencia, si fo&Se arrombado o edi'flcio, para ahi penetrarem o primeiro 
Vice-Presidente da Assemblêa e outros Deputa:dos da fa1:<;:ão governista. Assim, 
ne.sse dia, cerca das doze horas, ao mesmo tempo que a alguns passos de d.i.s-
tancla, 111:() ed·LficLo do Juizo Seccional, a Mesa legal da Assemb1êa e os Deputauos 
da. opposlção protestavam ;l'udicia!mente ·contra a vlolencla que esta'V'am sof-
fr€11ldo, como l!'epresentantes do povo fluminense, por não lhe& ser pe.r.mJ.ttido 
tomwrem !Parte nos trabalhos da Assemblêa, nem penetrarem no •citaido edificio. 
cercado a esta •hora por força .publi.ca, muitoo agentes ue policia e capangas, 
contando com a impunidade, dis~.ravam tiros de lt'evolver, dando duas descar-
·gas consecutlrvas, quebrando vidxaças lll.O eõ.ificlo e ltn.fUIIldind:() terror a. massa 
·popular que estacionava curiosa nas suas proximidades. Quando taes scenas 
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se passavam, nas immed-l:ações do ed·lflcio da Assemhlêa achava-se o Coronel 
.roão lPhill!ldelph:o da Rocha, Commandante ·da Força !Militar do Estaido, e, por-
tanto, subor<'I.ina;do do querell!lldo, dolrl•gindo o cerco e impedindo aos photogra-
phos e jornaes do Rio de .TaneiTo t!Tar<Jm ophotographias do atten1:aJdo que se 
pratica,va . 

. Conheci·das as relaçoos intima.& ld() querellad'O co.m o !Presidente da Repu-
b!ica, mais se accentua a convicçil.'O de que tivera aquelLe o intuito de impedir 
que fosse considerado valido o reconhecimento 1lo Deputado Domingos Marianno, 
e tanto assim que o ITor'JWl do Cot!IIIIW1r~, folha 'Offici.al da .Assembléa Legisla-
tiva, teve OTdoe.m do Chefe de :Policia <to Distrieto !Federal para não publicar a 
acta da sessã'O em que foi reconhecido a'(}uelle Deputado (docrumento nume-
ro quatro). 

!Por outros meios' ainda, usou nova.mente o querellado d·e violencias contra 
os 311rpplicantes e outros Devutados â Assembléa ILegislatilva. Não ignor!liva elle 
que a 2,5 de julho ultimo fôra concedido a diversos DeJ)utadQS â ·Ass18.1111blêa, 
pelo Supremo Tribunal Federal, segun&a ordem 'de ·hUJbeas-co'l"p'UB paTa que ·pudes-
sem «reunir-se noTllllalment e no ed·tficio desi•glllado pela Mesa ~Ia AssemiMêa e 
ahi exel'cer, 'livres de qualquer coa:cçil.o ou c001stra.ngimento, as funcções decor-
r.entes de sua quali-dade de Deputados, nos ' termQS: ·das leis e Regimento Interno 
da .Assemlbl'êa, garruntid·as em toda plenitude as immlMlidades, que lhes assegu-
ram os arti·gos treze, quatorze e qula!ze da Constituição e nos quaes se com-
prehende a livre ;pU'blicação de defbates.» ('Documento numero cinco). 

'Por emquanto. só f()i publicado ;pelo Diaf'io (),j'f{,ciUJl o resumo da. acta 
referente ao citado accórdãc (documento numero seis) ; mas, esta decisil.o em-
bora não publicada na ilntegra pelo Diario 01/-tcial, teve ainda maior diV'Ulga-
çil.o dooa pelo Im.pa.rciaJ (documento numero sete) e :Pelo JCIII'na:l ào CotMIIBrcf.o 
(dooomento numero mto). Não pôde o querellado defender-se allegando fgno-
rancia de seu teôr, J)ol'que tanto pelos termos d-e sua mensagem (documento 
numero nove, na parte marcada a tinta vermelha), como pelos itena da dustlfi..: 
cação 'que a rvossa Excellencia requereu (documento n'llmel'o dez), se verifica 
cabalmente que etle tinha scie'!lcia de que, a fa.vor dos Deputa&os orppos!cio.nis-
tas lfôra concedido novo hab~a&-corvus para se reunirem no edificlo designado 
pel-a Mesa. Por communicação judicial que lhe foi feita em virtude da inttmação 
do J)rotesto a.presentad-o a :Vossa Ex~ellencia e relativo âs arbitrariedades pra-
ticadas no dia vinte de julho, era o querellado sabedor que a Mesa deSiS'll·ara. a 
casa da rua Jas:ê IBoni,facio ·oitenta e quatro, para ellL reunir~se a Ass·emblêa e 
installar a sua sessão. No entretanto, e·m vez .ae comparecer e ler a. sua men-
sagem ·no acto da instal•lação, !f.ez a leitu.ra desse documento a Deputados que, 
por estarem funcciO'llando s:olb ·a direcção de su·pposta Mesa e em edif!cio dwerso 
do legalmente designado, não c001stltuiam a Assemibléa. Nem mesmo buscou 
dissimular a sua intenção criminooa: - sL o pretendesse fazer, após a inti·mação 
do· J)rotesto judicial, em que sua administração era. accusada de actos criminosos 
contra o !Poder Legislativo do Estado, certamente, PQr offlcio endereçado aos 
supplicruntes ou por intemnedio do Chefe ••le Policia, teda. dado as necessarlas 
garantias ao funccionamento da.queHe poder. E, sempre no intuito de exercer 
vlolencia cop.tra os !Deputados da QPJ)Oslção e de desrespeitar o accórdão do 
'Elgr.egio Supremo ll'rib'llna'l Federail, o querella<d·o tem mandado prolülbir, por 
seus agent<Js de policia, que sejam publLcados pelo joi'Ina·l Flwwim,e;n,se desta cll-
dade discursos proferidos pelos Deputados, ·censurando a sua admln.lstração, 
e ordenau .que não fossem pagos aos Deputados opposicionistas o respectivo sub-
sidio, e aos antigos empregados da Secretaria da Asse:m:bléa os seus ordenadOS', 
deiXando ·de attender âs requisições •da ::M:esa legal. Por tod·oB esses ·motl!vos estA. 
o querella:du incurso na sancção do .maxicrno •da pena d.os artigos cento e dez, 
par!ligrapho primeiro, e cento e onze do •Codigo Penal, por concorr.erem as c!r-
cumstancias aggr!liVantes <do artigo trinta e nove, paragraphos d·ous·, qu:atro e 
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quatorze do referido codlgo. íPara que seja elle prooessado, como !IJI.iâs deter-
min·a d.e um modo taxativo o Ve'llera.ndo acc(ml.ll.o do Supremo Tr~bunal Federal 
(documento numero cinco) e, lllflna:l, pr~mtmclado e condemnado nas referidas 
penas, dã;o os supplicantes a pr-esente quetxa escrlpta por um delles e assl-
gnadoa. por tados, ee'lldo a lettra e assignatul"as reconhecidas, na lt'órma da lei 
e pedem a vossa excelle.ncia se digne recebei-a para os effeitos de di~eito. 

Testemunhas: um, IC<Yronel José da Silva Rego; dous, doutor !Leandro ·Muniz da 
Motta; tr.es, José Antonio d·a Silva (alferes honorarlo do Exercito) ; quatro, 
doutor José de Mendonça Pinto (advogado) ; cinco, doutor Raul de Moraes 
Veiga (Deputado Federal) ; seis, José Monoteioro Soares •Filho (quinto annlsta 
d·e d·irelto). Nestes termos e.ffirmada e autuada esta com os documentos que 
offerecem em numero de dezoito, na fOrma .requerida e .feitas as intimações le-
gaes: Pedem deferimento .Nictheroy, .primeiro d·e setebro de mil novecentos e 
quatorze. - Joll.o Antonio de OiioveiTa Gu~ma.rães . - !Ra.Ui . de Almeida !Rego. 
- Constanclo JoS'ê MonneratD. (Com tres pro·curacões). Estava devidamente 
ael'lada. - (Reconheço as ·firmas supra dos dGutores João Antonio de Ol!~lra 
Guimarães, Raul Q.e Almeid·a Rego e Const8.'1lcio José Monnerat. Nictheroy, qua-
tro de setem·bro de mil novecentos e quatorze. Em testemllolllho (signal publico•) 
da veordade. - José !Hugo Ko0pp, segundo tabell1ão. (Estava o carimbo deste 
111otarlo). - De&pacho: - «Autuada e affirm.ada, é. CO'Ilclusão. ·Noictheroy, qua-
tr.o de setembro de mil novecentos e quatorze. - O. Kéll.y. 

E tendo sldo autuada, e a:f\firmadoa <foi pr<).ferldo o seguinte despacho: -
«Vista ao doutor IPTocurador da lR.epuobilca. Nlctheroy,, olto od:e setem-bro de mtl 
:o:ovecentos e quatoorze. - O. Eie~!y. » - Nruda mais se cO'Iltém em a dita petl-
çll.o e despachos aqui bem e fielmente transc·rlptos, dos quaes fiz extrahlr a p·re-
sen.te certl.àão, que estando em tudo confol"ffie aos orlg!naes a elles· me reporto, 
dou o:f\ê,, su'bscrevo e assigno. Nesta ocidade de Nicther.oy, capital do Estado do 
Rio de Janeiro, aos olto de setembro de mil 111ovecentos e quatorze. Eu, Oscar 
Julio de :carvalho, escrevente juramentado, a escrevi. Eu, Antonio José da 
Cunha Lima •Braga, escrl:vll.o e. subscrevi e ass!gno. Nictheroy, olto de setembro 
de mil novecentos e quatorze. O escriovão Lima !Braga. (Colladas devidamente 
inutilizadas estampilhas do sello federaol no vwlor de tres mn e seiscentos réis) . 
A' maorgem se continham: D. dous ·m-il :T.. treze mil e seiscentos; IP. qua-
trocentos ; S. tres ·mil e seiscentos. Dezenove mU e seiscentos, •P. g. Reco-
:n·heço a firma supra !Llma ·Braga. Rio rle Janeiro, dezeseis de setembro de mil 
novecentoo e quatoorze. Em testemunlw da veroade (signal puobllco) (foSé Ma-
rio de .Asocenção (carlmlbo desse tabeHlão). El"R o que se continha em o do-
cum-ento -que me foi apresentado, d·e que bem e f.lelmente fiz extrahir a presente 
publica-.fórma que conferi, subscrevo ,e as1l!gno em publico e 11aso, hoje dezesels 
de setembro de mU novecentos ·e 1qua:torze. Eu, José ·MariG de Ascenção, ta,. 
be1111l.o :lnterin·o, subsc•revo •e assigno em. publico e .ras.o em testemunho ·da ver-
d1l!de. ,.__ Josê 'Mario de .Ascenção. Dezeseis, no•v·e, mil novecentos e quatorz·e. 
C. e C. ·por mim, ta:boelliio interino !Leite Borges. Dezeseis, nove, mil llJov.ecem:, 
tos e quatorze. 

A oA.ssem'bléa sabe que o IPresi:dente do Estado não póde ser processado sem 
a sua licença, e no caso, até h~e, não foi ella provocada . (Apoiados). 

Seja qual fOr o crime imputado a elle, é tndls·pensavel essa autorizacão. 
IPelo documento que aca:bo de ler, 'Y'ê-se que se pretenrle processao.- o Chefe do 
Poder Executivo Estadual, por um crime commum, perante a legislação do 
Estado, e de respoosalbHLdade pera:nte a J!tlstiça Federa4. 

Em poucas palavrSiS demonstrarei a necessldlllde de autorização da Assem-
biéoa. Dispõe o art. 5•5 da Constituição de 9 d'e abril de •1892: 

·«NOS crimes communs será. (o Presidente do Estad-o) ·processado e julgado 
no fOro ordlnario, 'depois de autorizada a accusa.ção pela maioria d·os Deputados 
presentes» • 
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Por sua vez, a lei ill. 10, de 26 de a.gosto de 1:8912, mand-ada observar pelo 
art. 2° da lei ill, 9•54, d·e 10 d.e outubro de 19•10, dispõe: 

•«.A.rt. 8• CQntra o IPresLdente do Estado, •durante o seu mandato, não serlâ. 
admittlda em juizo rquelxa ou denuncia por crime commu·m, ne-m acçil.o alguma. 
de !nterdicção, .por demencia ou oprod!-galida:de, ·nem procedimento para declarai-o 
fallido, sem que ;precedR autorização da Assembtéa ILegislatlva». 

E, no art. 6•, ma·nda que sejam ouvidas as Commissões de Justiça e da. 
Guarda -da Constituição que darão parecer. A jurispru.dencla do proprlo Supre-
mo T·rilbunal 111il.o tem dispensado a prévia autorização do Poder Legislativo, co-
mo entre outros casos, na queb:a apresentada pelo Dr. íFrota Pessoa contra 
o então Governador do Cearl!., Sr. Nogueira Accioly. (Muito bmn.!) 

INo Teglmen decahldo a 15 <Ie novembro de 1889, os Presidentes de Provln-
cla tinham pelo Acto Ad"<liclonal lguaes ·prerogativas ou immu!D.ldades. 

E' pr.eciso, .pois, que a Assembloéa !Legislativa õ:o Estado, tomanao can'he-
cLmento d·a queixa, resolva., depois d·e ou·v'idas as .Com-missões jl!. r·eferidas, se 
deve 'OU não conceder autorizaçil.o ·para esse processo e .para que a Assemlbléa 
se manl.feste, formulei o seguinte requerimento: 

REQUERIM.~TO 

Requeiro que a AssembMa Legislativa do Esta:d'O, toma.ndo conhecimento 
da queixa a.presenta'da no Juizo !Fed.êral ·da !Secção -deste !Estado, pelos Drs. 
uoão Antonio de Oliveira Guimarães, Raul de 'Almeida Rego e Constanc~ JoSé 
IMonnerat, que oJ.Ifereço ' em publica-f6Nlla, e da qual se vê ter sido lnlcia'llo o 
proceseo judicial contra o íPresidente (lo Estado pelos crimes 'Previstos nos 
a.rts. 110, § 1•, e 111, do Codlgo IPenB:l, resolva se deve ou não dar a autorima-
ça.o a que se Tefere o art. 8• da lei n. 10, de .26 de agosto de 1892, ouVidas 
as Commissões de J·ustlça e da Guarda da Canstituição, nos termos do art. 5• 
cessa loei, mandada dbserva.r pela ~ei n. 9•54, ·de •10 de outubro de 1910, art. 2•. 

Sala das S'eSBIIes, 17 ·de setembro de 1914. - Ahmro Rooha.. 
Submettendo...o 11!. •Cons·ideração da Assembléa, mtou certo >de que ella com-

prehenderl!. a importiLllte funcçil.o constitucional qUJe ahe cumpre zelar e il'azer 
respeitar. (M~to bem/ A1PjO•a4o8 .!)l&raes). 

iVae â. ·Mesa o requerimento que apoiado entra em diS'cussil.o. 
Encer.NLda esta sem d~ate, é o requerlmento approvado. 

O SR. PRESIDENTE declara que tendo sJ..do approvado o requerimento do 
Sr. .Alvaro Rocha, para, tomando a Assemblé~ conhecimento da queixa. a que 
o mesmo se .refere, s·erem ouvidas as ICommissões de JustiQa e ·a da .Guarda da 
Conatltuiçã.o, na canformida·de dos arts. 15° e 8• da lei n. :10, de 26 de agosto 
de 189-2 e 2• da "lei n. 954, de 10 de outulbro de 1910, ovae ser encaminhada á.s 
il"eferidae Commissões a publlca-'fórma apresentada p&ao mesmo S·r. Deputa·do. 

O SR. ROCHA "W'ERNEO'K ,___ Sr. Presidente, para evitar Interpretações d.tf-
ferentes d·a.quella que eu qulz dar ao meu voto, no reconhecimento de Presideóllte 
e Vice-Presidentes do E atado, .peço a V. :Ex. .que ma.nde consignar na .acta a 

. declaração de voto que passo a. ler : 
~«Declaro que votet contra a terceira conclusão -do parecer reconhecendo o 

Dr. Feliciano .Pires de .AJbreu SodTê .Junior, !Presidente >do Eetado no futuro 
quatriennio, :por considera:I"'' 1nelegivel, -embora o considerasse eleito, .pois ovo-
te! a favor, não só na .prl.meira e segUillda conclusões, como tambem da quarta 
que '!"eccmhece seus tres companheiros de chapa. 
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Votando deste modo acho opportuno a<:creecentar que o .fiz por entender 
que 0 ·unico poder .com;ete.nte para decidir as questões -de inelegibilidade é o 
Poder Legislativo. 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1914. - Roch.a Wler,n.eck.J) 
(Muito bem; muito bem I oA.pp'latu.sos). 

o sa. PREsiDENTE - A iMesa fa.I'A ()o;nstar da acta a declaração do nobre 
Deputado. 

·Passa-se A. 

ORDl!lM !lO DIA 

o Sr. Presidente annuncia a votação do pare()er d'a Cómmi&são da Gua:rda 
da Constituição e das Leis e de !Poderes, opinando que seja reconhecido e pro-
<:lamado Deputado opelo 4• distrtcto eleitoral do ·Estad'O do 'Rio de Janeiro, o 
Sr. Coronel João Maria da [Rocha Werne<lk. 

E' lido o seguinte 

A Com•missão da IGua.rda da ·Constituição e •daJS [;eis e IPo•deres, no deseml)e-
nho das •funcções que lhe commette o .paragrapho '\IIlLco do art. 34 do iR1lgi-
mentG Interno da Assembi'éa, rvem aopr.e.se.ntar, .findos os seus ·trabalhos, o re-
sultado a que chegou no estudo do <pleito de "1'2 de julho ultimo .para o opre-
enchl.men.to de uma vaga de Deputado pelo 4° ldlstrieto eleitoral d·e.ate Estado. 

!Entre os documentoo ·presentes ao exame, com.pulsou a ICommissão 70 au-
thenticas, tres eOpias de termos de -votação em cartorio, e tres boletins rela-
tivos oos 10 mun.lcip!O\S de que se compõe o 4° distrJ.cto eleltoOral. nurante o pe-
riodc:t de seus regular!sstmos trabalhos, compareceu apenas· o can-didato diplo-
mado Coronel João Maria da Rocha Werneck, exhi'bindo .o ·diploma que lhe 
expediu a junta geral de apuração e a que não houve can!Jesrt:açã.o. 

O Presidente da Comml.ssão fez .p•ulbi1ca.r, 1n·a :fórma r-egimental, edltaes 
dan<l:o aos -tntere.ss·aCLos con•hec-i:mento das :horas, :logaT e :prazo dos trabalhos da 
Commlssão. !N'•en'hum .Deputado, <:andidato ou -outro interessado, compareceu e 
formulou perante 11. Comm.issão, reclamação, ()CIIltestaçã.o ou observação de es-
peci-e alguma. 

No decurso dos seus tra'ba:lhos, verificou a Commlssão que secções elei-
toraes houve cujas authentlcas não ·lhe toram presentes, tendo sido compul-
sados boletins, veriftcada -previamente a observa-nela dos requisitos que :para 
taes documentos· a lei. :prescreve . iMas, eomo apenas tres •boletins suootitutiovoo 
de a:uthenticas fc:tram entregues á. Oommissl!.o, e que tanto eram ne.saas .c=-
dições p&Ta o 4• dlstrieto os que se achavam enitre os papeis eleitc:traes, tj:ue 
a Mesa ·actual da .1\!ssembléa -encontrou archivados pel-a sua antecessora, é de 
suppOr que de mais aigumas outras secções tenham j'altado authemticas, tam-
·bem. INII.o pOde, oportanto aifirmar a Comm1ssão .com oOS dados que a esclliS'Sez 
do tempo lhe perm1ttiu col'llg:l.r si: de todas as secções eleltoraes do dil!ltricto, 
onde houve eleições ()hegaram á. .As.sembléa as -a.uthentlcas respectivas. Por 
outro lado, a fu:ncçi!.o das Juntas apuradoras 'é, como se saibe, ma.!s restricta 
que a das commlssõea verificadoras, -podendo-ee d1zer mesmo que não rvae ali!m 
d·a tomada aTithmetica dos votos, sem entrar ·na apreciação, tndagadora da sua 
legittmida!de ou da pureza das eleições, arvan~;ando, quando anuito, A. menção 
das duvidas que l'he occorrerem, offereoendo-as ao exame e ao estudo minucioso 
das commissões verificadoras. 
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!Por essa razlio, chegou a. tCommissl!.o a um resultado diverso do da junta 
apura1iora. ,geral de Petropolls, que som-mou para o can<Lidato Werneok :5,472 
votos. A Commissão empenhada como se achava, em pesquizar, 1ietalhada.mente, 
a verdade do pleito ·apreciando com todo o escrupu.Jo e rigor as circumstanclas 
que o cercaram, houve por bem recusar resultados de algumas secções ~lc~
tora.es, ·reduozindo assim i> total doe votoa que ·a acta. de apura.Qilo gera·! c:on-
aigna. 

Assim proce1ie.ndo, julgou dever recusar as votações reallzadae nos dous 
cartorios de Sumidouro (unlco resultado que, daquelle munic1pio, chegou ao 
conhecimento da Assembbéa), por'que a 'Votação feita em um delles nl!.o velu 
acompanhada da lista de a.sslguaturae dos eleltoree, como prescrevem os ·§§ 5• 
e i>• d·o a·rt. 73, do de.creto 111. '1.•190, de 1911, e a :rea.llza.da no outro nilo teve 
em observancla as disposições ca.pitaes do mesmo art. 73, do citado decreto, 
recebendo o tabelllão oedulas, •fazendo apuração, etc. : ju:lgou tambem não de-
ver apurar os• votos· ·que no municiplo de Sapucaia foram -dados, em oa.rtorlo, 
ao ca:ndidato Wern~. p·or eleitores pertence«1tes âs 1• e 2• secções do 1• dls-
trlcto, visto ter havido eleições nessas secções. 

iReeolveu por fim, a Com•mlssã.o, não apurar tambem os resuJ.tados d·a.s 3• 
e 4• secções do munlclplo de Pi:rahy ·por incid-Irem visivelmente :no caso do 
n.. ;vJ;I do art . 1:24, do decreto c itado, .a.pu.ra:ndo as d·emals secções di> munt.cl-
plo, emboo-a não possa a.ttlrmar inteiramente expurg adas -de duvidas as actas 
•l·as t• e 2• secções. 

·E desta fôrma, a Commlssão houve ·por eoncluidos os &eu.s trabs.lhos, !lem 
l:ncidente algum digno de menc;ilo, apur!lln'<lo o seguinte resultadi>: 

ICor()nel Ji>ão Maria ·da Rocha Werneck, 4 .•544 v·otos: 
IDr. Domingos :Mariano Barcellós de Almeiqa, 2.348 votos, Inclusive ()S 

em s•epara:do, e outros menos· votados. 
ffilm .conclusã() a() seu pond·erado e mlnuci·oso es.tudo, a. C:ommiesão é 1le 

parecer .que se:Ja reco-nhecido e proclamado Deputado pelo 4• dlstrlcto eleitora:! 
do Estado d'O R~o de Ja.neiro, o Sr. ·Coronel Joãa !Marla da. Rocha Werneok. 

Sala {las Commissões, 14 de setembro de lil•H. - Octavio ltscoZi, Prefli-
d-ente. - Samuez ·aosta, Relator. - &muZ,o Barrato. - Leite de Carvalho. -
Man.oeZ D11111rte. 

O Sn. PRESIDENTE - Esta. em discussã() o parecer . Nã() havendo quem 
peça a palavra, fica eneel'I'B-da a. d·lscuseão. Vou ·pO.r a _ v·otos a concloo11.o do 
parecer, 

O Sn. LEITE DE CARVALHO (pela 
1
ol1ãem.) Sr. PresLdente, penso que nun.cn 

ama votação nom}nal ca'berl-a melhor {lo .que no momento presen-te, em que se 
vae decidir, :por ·uma grande .malorl•a, do reconhecimento de um Deputado. 

rco-mo V. Ex. sa'be, neste mesmo recinto teve Jogar .• • 

0 SR; A'M.ERICO !LASSANOP: - iUma comedia.. 

O Sn. LEITE DE CARvALHo - .••. uma scena bast!llnte .g.rote6ca., em que meia 
duzla d.e represent~ntes do Estado, \julgou-se competent e para ·diar Ingresso 
neste reci-nto a um senhor . Hoje, ·que nos achamos liiQUI reunidos 25 Deputados, 
penso que o mel-(), que a fOrma Ill811s frisante, ·positiva e dam de C()ntra.pôr â 
comedia de ha di·as passados o aoto legal de hoje, é prooedermc:ls é. vota.Qão que 
se vae oreallza.r, daqui a momentos, nominalmente. (Apotallfos; multo bem) .• · 

Assim, reoquelro que se faQa votac;11.o 111omlnal. (Muito bem.; multo bem). 

O .SR. 'PRESIDJI)NTE - O Sr. 1• Secreta:r!() 'Vae proceder 6. chamada.. 
(R.etir.a-ae do recitnlto o Sr . Rooh.a Werneck). 
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Procedendo-se !i chamada, respondem B!m, approva.ndo a conclusão do pare-
cer, os Srs. · F.igue!ra d·e AlmeLda, ·Leite \Pinto, Alvaro !Din!z, Eduardo !Portella, 
Sergio Pltta, João Norberto, Tel:xeira Llma, Roberto \Pereira, Adillo :Monteiro, 
Afranio de Aibuquerque, \Alvaro !Rocha, óEverardo BaCkheuser, Galdino Filho, 
.João Sanches, Leite de Carvoalho, Manoel !Duarte, íManoeJ da Stlveira, Americo 
Lttssa.nce, Octavio As<:oli, iPires 'Condeixa, Ri·beho de Ave!lar, Romulo Ea.Neto, 
'samuel 1Costa e Teixeira Leomi! (•2·4). 

O 1SR. iPR.ÉSIDENTE - !Decl,aro que a conclusão do .parecer .foi unanimemente 
aJpprovada. 

IP·roclamo 'Deputa-do pelo 4° d·istricto eleitoral do Estado do tRio de \Janeiro o 
Sr. !Coronel João \Maria da Rocha Werneck. 

O Sr. Octavlo Ascoll observa que o Sr. \João Werneck, Deputado reco-
nhecido e proclamado, se acha na ante-e ala. 

I() Sr. \Presidente .nomeia a Commlss·ão Especl;ll composta dos Srs. Octa-
V'io Ascoli e lfUbeiro de Avellar, par.a o •receber e acoonpanhoar ao •recinto . 

.A,c~amb.ado pela Oommissão, comparece o lll.OVO !Deputado, presta a afftr-
mação Nglmental e toma. assento. 

(PGJmas pro'fon.[/(ulas n.o r.ecin.to d.a :ÂBBBmbJ€a). 
(·OCCII!Pa a sua cooeira a Br. RooJw, WíElll'll.eCk). 

O S~. ROCHA WiERNEC'K (para ~a ea:pUcat;ão) decla,ra que se retirou do 
recinto por ,occasião ·da votação d·o parecer reconhecendo Deputado o Sr . .Joll.o 
Ma;rla da Rocha Werneck, pelo ,gr!io {te par.entesco que os liga, -e envia 1\. Mesa. 
a segul.nte declaração : 

I«Decla.ro 'que deixei de tomar parte na votação do parecer reconhecendo 
Deputado pelo 4• districto eloei<tora:l, o Sr. João M·aria da Rocha Werneck, 
por ser me._u parente. 

Sala das sessões, l7 de setembro de 1914. - Rocha Wern.6ok.» 
O Sr • . Pres1-dente annuncia a votação ·em 1• dis.cus&ão do projooto n. 2.'2162, 

de. 19'14, abrindo os credltos necessarios para attender ao pagamento do sulbsid!o 
dos Srs. Deputados, na sessão extraoro.LnarLa em .iu~ho deste anno e dando ou-
tras providencias. 

IP~to a votos o projecto 'é approva.do, co.m dispensa dos 1ntersticlos reque-
. rlda pelo Sr. Octavio As<:oli. 

O projecto passa â ·2• d.iscu•ssão. 
O Sr. Presidente a:nnuJlcia a votação em •1• gis,cussão do projecto n. ,2. ~6·3, 

de 191·4, reorganlz&nldo os ·serviços da Secretaria .da Aesembl'éa !Leg!.s1ativa. 
IPoato a votos o projecto, ê approvado, ·com d.ispensa dos interstí-cios re-

querida pelo Sr. 'Everado IBaokheuser. 
O projecto passa ã. 2• discussão. 
O Sr. Presidente annuncia a 1• discussão do projecto n. 2.'2·61, .d·e 1914, 

concedendo ao delegado da ·1• zona policial d·o Estll>do, Dr. M.a.rio Ramos ve-
.ra,n!, noventa dias de !lcenca, com vencimentos, pa:ra tratar .de sua sa.ude. 

!Não hav-endo quem falle é en.cerraKla a discussão. 

O Sa. PREsiDENTE - iVae-se proceder â votacão do projecto por escrutlnlo 
~ecreto, conforme determ·Lna o Regimento. 
. Corre o ·escruti.nio, recolhem-se 2·6 ·cedulas qu.e, aiPUradas, dão c seguinte 

.resultado i 
Em ·2~ ·cedu<J.as, sw. 
'() projeotQ é unanimemente apprava.do e passa 1\. 2• discussão, com ·d1spensa 

dos interstí-ci-os req·uerlda pelo Sr. !Roberto P.erelira.. 
O Sr. Presidente aimu.ncia, finalmente, a 1• discussão do pro,jecto n. 2 . .24-5, 

de 19-13, orerundo na comarca de Nictheroy dous oHicioo de tabelliãea do pU• 
'blico, judicial e notas, .eEJCrivltes de proved·orlas, orphãos, clve! e resiJduos. 
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Não .havendo quem falle, é en~ern-ada a discussão. 
oPosto .a votos sL o projecto devi! passar ã.· 2• discussão, é a!pprovad·o . 
E não havendo mais nada a tratar, o Sr. !Pree!Qente designa. para. a sessão 

seguinte a ordem do dia que c-onsta da noticia do Jor7!'al de 17 do corrente. 
!Levamta-se a sessão W! 15 'horas. -Alvaro 'A.ugustl> dle Mioma.s D ·iniz, 1° Vl-

ce-Presi.dente. - Th-eddoro ,Figueira de Almeida, 1° Secreta.rio. - Osc()T Leitll 
Plnto, 2• Secretario. 

DOCUMENTO N. 9 

Cópia. - Protocollo - numero trezentos e tres, livro numero um, 'tolhBB 
setenta. e seis verso. O. Ca·rvalho. - iM!l novecentos e quatorze - .Juizo Fe-
derai d·a secção ·do Rio de Janeiro. J'usttfhcação. - IDoutor Francisco Chaves 
de OUveira. Botelho - Justificante - O .Tu~zo Federal desta secção. - Justi-
ficado - .Aos vinte e cinco dias do mez de agosto de mLI novecentos e quatorze, 
em a cidade de Nictheroy, em meu ca'lltorio, autuo a. petição, procuração e 
documentos que adeante seguem. O .escri-vão do juiz, A!ntonio t.Tosé da Cunha 
Lima Braga, o subscrevi. Illustrissimo e exeellentissimo senhor doutor juiz 
federB~l na secção do •Estado d-o Rio de J.am.e1ro. O dQutor Francisco Chaves de 
Ol1veira Botelho quer justifi~ar -o seguinte: Primeiro. Que o requerente, na 
qual1dade .de •Presrdente do Esta:d·o do Rio de Janeiro e no exercicio das at-
trib.uições que lhe ~om.fere Q artigo dous d·a Reforma Constitucional de dezoito 
de setemlbro de mil novecentoo e tres, tendo convocado a Assembllêa Legislativa. 
dO Estado para reunir-se em sessão extraordi.naria, no dia dez de .tunho do 
ooi\rente anno, a.fim de deliberar sobre a revjsão das 'llovas pauta.s, !llara a cD-
·brança dos jmpostos de exportação e estatística, como tudo se vê no decreto 
nuanero .m!l trezentos e setenta e cinco, de vinte de maio d·este anno, não exerceu, 
na.quella data ('dez de junho) ou antes della, qualquer violenocia ou coa.cç!\o, 
nem ·revelou, ;por actos QU factos, a intenção de exercer qualquer violen.cia -ou 
coa~l!.o, relativamente a qualquer membro da ABsemblêa L egislativa do Estado, 
e m·uito menos em relação ú Mesa, que havia servido na. sessão a.ntecedente 
e se compunha dos Deputados •doutor .João •Antonio de .011velra Guimarães, coom-o 
Presi·dente, doutor Raul de Almeida Rego, como primeLro secreta·rlo, e doutor 
Oonstancio José Monnerat, como segundo secretario. Segund-o. Que os tres re-
feridos Deputado.s, nllo querendo submetter-se aos artigos doze, quinze, para-
goraphQ segundo, e dezeseis do Regimento l'llterno d-a Assembléa Legislativa. do 
Estado, e em oppDSição ao que nos termcs expressos de taes artigos, sempre 
se ,praticou nas treze sessõe.s extraord·lnarias, {)(}nvocadas depois d·a Constitui-
ção Estadual de nove de abrll de mil e oitocentos e noventa. e dous, obt\veram 
do Egreglo Supremo Tr!Alunal Federal uma oroem de habeas-oorpus pata. o fim 
de elles tre.s constituirem a Mesa da. Assembi'êa dlJII'a'llte tod·a a sua sessão ex-
tra.ordlnaria. Terceiro. Que, por falta de numero de Deputados presentes, s6 
a dezenove do mez passado foi designado o di·a immediato para a installaçl!.o 
da Assembtéa L egislativa, e não ca'be.ndo ao Poder E:x:ecutivo do Estad·o en-
trar na -Indagação do numero accUBado paora a lnstallação da ABsemlblêa. iLegls-
ia.tlva. - o de meta'Cie e mai.s um ou sejam vi'llte e tr-es Deputados "(a:rtlgo dez 
do cita'lio Regimento; ar.tlgo :primeir-o da Reforma Constituci-onal), o reque-
rente, na qualidade de Presidente do Estado, deu as· necessaria.s providencla.s 
opara que, no dia e hOII'a marca.dos, .fossem prestadas ao Poder L egislativo as 
devi'Cias e •Costumadas honras. QuaTto. Que. na madruga'Cia do dia vinte, como 
a;!llã.s se vê das -certidões juntas, notou a pol1cla de ronda ao quarteiorão, onde 
estA situado o edi·!icio da Aseemb'léa - ã. rua VIsconde de Rio Branco noumero 
trez&..tos e oitenta e nove, que, entre 1JUatro il cinco horas, um ·gil'UpO para 
lê. se di·riglu, pretendendo nelle penetrar, pela porta dos fundos, & esta cir-
CUIIlJ!t ancia, torna.ndo suspeitas as intencões do grupo, levou a pollcia a im-
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pedir sua entrada, defendendo de um assalto a horas mo.rtas uma repartição 
publica, C()IDO o f.aria C()m qualquer outra, -da Unil!.o ou do Estado, ou mesmo 
.casa particular, em Igualdade de condicões. Quinto. Que, no dia vinte, na con-
·fm-Rli-dade das ordens dadas, nesse mesmo di-a e no anrerlor, pelo doutor .Joã<l 
.AntO'Illo de OU.veira Guimarães a !Luiz !Baptista Coel-ho, porteiro da .A.es·embléa 
!Legislativa do >Estado, se conservaram ofecha:das· ·as oportas d·o edl·f!ci() da rua. 
Viscon<le do Rio Branco numero trezentos e oitenta e nove, no qual funcciona 
.aquella .Assembléa. Sexto. Q.ue, designado o referido õia Vinte, lê. uma hora da 
tarde, para instal.Jação d·a sessão extraat'dina.ria, os Deputa.'<ios da mal<lria, quan-
do, li. hora reglmen.ta.l, ·iosto é, As doze horas do dia., se dirigiam ao edificlo 
da Assembléa, encontrando fecha'<ias as portas, tiveram de ficar estacionados, 
em frente '(lo mesmo ed!.ficlo, em cu•jas immediações hav·ia ausencia abs<>luta 
de <força ·publica. Setlmo. Que, soando a hora reg1mental - melo dia (artigo 
quarenta e quatro do Regimento Interno), e, na ausencla. dos Deputados que 
co:mpuzeram a Mesa da .Assembl'éa durante as sessões pr~aratorlas, o doutor 
Luiz Carneiro '<l..e Cllllllpos Ponce de !Léon, no exerciclo das suas legitimas attri-

buições, attenta a sua qualida.d.e õe iJrf.meiro Vi'Ce-Presildente da Assembléa 
(artl.go dezoito do citado Regimento), determinou, com a <Jbserv.ancla. de todas 
as f01111lalidadee legaes (documentos juntos) se procedesse ao arrombament() da 
porba .principal do edol.fldo '<ia Assembtéa. Oitav·o. Que, •havendo '<lesse mod<l os 

Deputadas da maioria penetrado no edifício da ·Assembléa, ao qual ent!i.o deb:a.-
ram de comparecer os Deputados da minoria, a Arssembléa !Legislativa do Es-
tado se reuniu em ses.!!llo •extraordlnaria, .presentes, para a constituicão da Mesa, 
o doutor Luiz 'Carneiro de Campos PGnce de I.Jéon, iJrlmeiro Vice~P.res1dente, 

servhtdo de Presildente, doutor Galdino Filho, .primeiro suoppl.ente, servindo de 
prirmeiro secret-ario, e 'P·Lres Condeixa, seg-undo sup.plente, servindo de segundo 
secretario. Nono. Que o requerente, nem opor si, nem por interpos1.a pessoo, 
directa ou indirectamente, e multo menos por intermedio d·a !farça publ•lca 
estad·ual e de agentes ou f'unacionartos poJicla.es, jli.mais, naquelle dia vtnte do 
mez de julho deste anno, nem <depois, usou de quaesquer v.tolencia.s ou ameaças 
contra qualquer membr() da Assembléa Leg-islativa do Estado, ou no exerclcio 
de suas :l!u.ncções, ou para impedir serem exercidas taes funcções, e t!l.o pouco 
usoo j:âmais contra qual-quer mem'bro da mesma Assembléa - de quaesquer 
violencias ou ameaças que constrangessem ou '!}Udessem constranger a liberdade 
de looomoç!l.o necessaria ao desem-penho do respectivo mand·ato }egislativo. De-
cimo. Que, us~m. é a·bsolutamente fals() ter sido, no dia vinte do mez de 
jul.h.o -do corrente a.nno, vedada a entrada dos Deputa:dos da minoria ou de qual-
quer Deputado no edUiclo da As·sembléa Legislativa -do Estado. Decimo pr:-
me!ro. Que, de igual modo, é a•bsolutamente falso ten:ha o requerente, ·por si 
ou por l·nterposta pessoa, ddrecta ou dndirectamente, e muitG menos por inter-
medio d·a força PU·blica estadual ou '<ie age'lltes e funcoiona.rlos de .policia, -obstado 
ou Impedl.do exercessem os doutores .João .A.nt<>nlo de oQHvei:ra Guimarães, iRaul 
de Almeida Rego e Constanclo .José Monnerat, o prl.mej:r() na qualidade de Pre-
sidente e '()S dons outros na de secrete.ri-os da iMesa, ns suas respectivas. func-
ções n11. sessll.o extraordinarla da :Assembléa Legislativa do Estado, convoca.da 
pa·ra. dez de junho deste ·anno. Nestes termos, a bem de seus direitOS! e de 
·sua def.esa, o requerente pede a V<lBSa Excellencla que, autuada esta com os 
documentos que a a'Cmnpanham, e entregue afinal ao r equerente Independente 
de traslado, se designe '<lia, hora (digo) ·com 'hora tam1bem determinada, 'Pa•ra 
a inquirição das testemunhas infra arroladas, lntlma:do o doutor procúrador 
aecclona:I da !Republica, para ser preaente, sob pena de revelia. E. D. \Rol das 
testemunhas: Primeira, doutor Oldemar d·e sa. Pacheoo, j1J!.:a ·muntcipal de Man-
·garatlba: segunda, doutor .Joaquim Luiz Soares, rua de Santa Rosa numero 
quatorze : terceira, doutor iMaurido iRodll"igues ode Souza, rua V:isconde de Mo-
,-aes numero sessenta e tres: 'quarta, .Joaquim Restier Gonçalves, rua Queiroz 
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nUlllero ci·nco ; quinta, dautor Luiz Carlos Fr6es da Cruz, rua. iV1sconde do Rio 
:smnco numero quarenta. e nov.e; ~«Jxta, doutor Ramon Benito Alonso, rua. .MI-
guel de Frias numero quarenta e seis; setilna, .José Antonio Alvares de .kze-
vedo, rua Santa. Rosa numero vinte e dous; oitava, .Joaquim .José Moreira de 
Souza, rua Dc>utor Ce!Jest1no illumero trinta; nona, Lui'z Ramos ValenQa, rua 
da conceição numero onze; declm-a, doutor .José Bon1fa.cio Godfroy LeomU, rua. 
Dautor !Paulo Cesar numero ~ete ; decima. primeira, !Luiz BBJptista •Coelhc>, rua 
Visconde de> .:Rio Branco numere> trezentos e oitenta e nove; decima segunda, 
Leopoldo Lopes Vianna, rua. COO'onel Veiga numero cento e d-ezenove; dec!ma 
terceira, Silverlo Dias da suva., rua General Andrade Neves numero noventa. 
e tres; declma !quarta, Elias lCaibral, TUa Santa IBI•biana. numero centc> e dezeseis; 
declma. qul>nta, Muic> Moraes, rua .Nova. numero oitc>; declma sexta, Renato 
d·a Costa e Silva, rua Desembarga.dc>r Lima Oastro numero trezentc>s e tri-nta e 
tres; decima setima, Domingos da Costa Sea:bra., rua Doutor Ni:lo Peçanha .nu-
mero dezesei.9; decima. oitava, Paulo dos Santos Lobo, rua de Sant' Anna. nu-
mero vi·nte e um; decima. nona, Alarico Oamargc>, rua Quinze d·e INovem'bro nu-
mero cento e setenta e dous. Estavam colla.das tres· estam-pilhas· federaes no 
va:Ior de trezentos réis calda uma e sobre ella.s os seguintes dizeres: N ictheroy, 
vinte ·e quatro de agosto de mil novecent06' e qu111torze. - .JoSé de Miranda Val-
ver>de, advogaido. DeSigno o dia 28, digo o ~la vinte e oito -do cc>rrente, ás 
dc>ze hc>ra.s, para ter logar a. di;Ugencia requerl:da. Nlctheroy, 24, digo vinte e 
qu&Jtro de agosto de mil novecentos e quatorze . O escrivão, Antonio .J()S'é da. 
OUnha Lima IBraga - Sciente - >N-ictheroy, vinte e dnco de agosto de mil no-
vecentos e quatc>rze. - Ped.ro Sá; procur-ador da Republica. Certitficc> que, em 
virtude da petição retro, seu respeltavel despacho e da designação sup.ra., inti-
mei o ex~el1entissimc> s·enhc>r doutor Pedro Sá, prc>curador seccic>nal deste Es-
tado, por todc> o conteüdo da meema petição, despacho e designaçã.o q.ue elle 
:proprio leu, ficou de >tudo sciente e Tecebeu a. respectiva. contra-fê que lhe offerec1. 
O referido ê verdade e dou fé. Nictheroy, vinte e cinco de agosto de ·mil noV'eCen-
tos e quatc>rze. - o officia.l do .juizo, Amancio .A.pulcc> de Lima. Desta seis 
mil réis pagos. Prc>curaçã.o - Pc>r este Instrumento !POr mim escripto e a.s-
e!gnado constituo meu bastante prc>curador ao doutc>r .JoSé de Miranda Vai-
verde para o fOro em geral e especia;lmente para r.epres·enta.r-me, em qua>quer 
juizc>, federal ou estad<Ual, clvel ou crime, e em qualquer instancia, podendo 
requerer e processar justificações, recorrer, appellar, usar de quaesquer meios 
ou recursoo legaee e substabelecer a presente, e o que assim .fizer, havere~ pc>r 
:firme e valioso. ·Estava collada uma estampilha federal do valor de um mil 
r,~is e sc>bre ella os segui.ntes .dizeres : Nictheroy, dez de agc>sto -de ma nc>ve-
centc>s e quatc>rze. Doutor Francl-scc> "Chaves de IOJ~veir.a !Botel-ho. Recc>nheçc> 
a lettra e fi·rma supra do d{)utor Franci&ec> ·Chaves de Oliveira Botelho. Nictherc>y, 
vi-nte e quatro de agosto de m11 novecentc>s e quatorze . Em testemu nho da ver-
dade (signal publico) .José }lugo Kopp, segu:n.do ta:beHião - Gratis - Carim-
bado cc>m o seguinte sinete: .J. Kopp, segundo tabellii!.o - Ntctheroy - Cer-
t i.o!lco, em cumprimento de >pc>rtaria do excellentlssimo eeD:hor doutor Chefe -de 
P{)l!cia que nesta .repa.rtlcãc> ex.lstem c>s c>ffidos que abaixo se seguem v"11bo 
aà.Jt>erbwn: Delegacta IAuxlliar de Policia do Estado do lRio de .Ja.nelro. Nicthe-
roy, vinte de julho de mil nc>vecentos e quatorze - N11'1Derc> mil quatrocentDS e 
dncoenta e nove. J:llustrlss~mo e eX!Cellentll!simo senhor doutor Chefe de Po-
l1.cia de> Esta'do do !Rio de .Ja.neiro. Passo lls mãos de vossa excellencia a com-

' municação que acaba de me ser apresentada pelo chefe dos agentes do Gabinete 
de Invi'Stigações e Capturas, senhor Silveric> Dias da SLlva. Cc>m.o verá. vossa 
exceHencia pela exposicão que me •foi feita e que, com a devida venia, submetto 
é. cc>nsidera.cão de vc>ssa ·excellencia, hO(Je, A.s cinco horas· -da manhA:, tres tndi-
viduos tentaram a'brir o <portã.o dc>s fll"Ild()S -de> edificio onde tuncciona a Assem-
bléa Legislativa do Estado. Obstados, porém, ~pelc>s senhores agentes Silyerio 
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Dias da !Silva, iLobo e Camargo, se retiraram elles quando, na calça<la da rua 
Cor<lnel Gomes !Ma-chado, em frente ao al'ludido portão, surgiu o Senador Nilo 

.iPeçanha, em companhia de <llnco indiv:J;duOB, os rquaea· os senhores agentes não 
puderam recon:hecer. A este grupo ve1u ter o dos tres indiv.iduos Nferidos, 
seguindo todos a rua Visconde de .Uruguay até •1!. rua da Conceição, ond<e toma-
ram o bonde numero cincoenta da linha «S. !Francisco». O Senador Nilo Pe-
çanha, :porém, foi distinctamente reconJ:lecido, pois t:nha á. cabeça um chapêo 
preto desBJbado e um ponche-pala, que lhe cobria meta!de do rosto e do corpo. 
Cordeaes saudações. O delegado auxiliar, Josê Ildefonso •Ramos Valla1lão. -
'Delegacia Auxiliar da Pol1cia do Estado do Rio d.e ,Janeiro - Gabinete de 
Investigações e Capturas. N1ctheroy, !Vinte de julho de mil novecentos e qua-
torze - Illustrôssimo senhor doutor de1ega<lo auxiliar da :Policia do Esta<lo do 
!Rio d·e Janeiro. eu.mpre-mc levar ao •ca.nhecimento de 'V'O.Ssa senhoria que me 
achava em serviço na Ponte Central da Companhia Cantareira, all1 recebi a 
d·enuncla de que tentavam -assaltar o edifi<llo da A:ssemblêa do Estado; nestas 
condições dei todas as providencias a.fim de ev.itar que fosse Iwado a effeito 
tal intento. :Acontece que á.s <llnco horas da manhã, mais ou menos, dous 
individuas compraram um jornal ao jor.nalei•ro existente na·que1la ponte e to-
maram a direcção da mencionada Assembtêa. OPor precaução, os a-companhei 
e .bem assim os agentes Paulos dos Santos Lobo e Alarico Camargo, quando, 
ao chegarmos proximo a. um :portão que fica no.s fundos da A:ssemblêa, á. rua 
do Coronel Gomes Machaido, •ahi chegaram nesse mesmo, digo, Jllesse momento, 
tres indivíduos, os quaes tentaram a•hrir o referido rportão rcom o fito de en-
trarem, no que foram impedi,dos por mim e pelos agentes Lobo e 'Camargo. 
Quando estes indivíduos se retiravam, chegar-am na calçada do lado opposto 
o Senador doutor Nilo Peçanha, em companhia de mais oinco cidadãos, os 
quaes não me foi possivel reconhecer. Nessa occasião o doutor Nilo trazia 
um ponche-pala, o lqua! lhe cobria metrude do corpO e ·bem assim metade do 
rosto e um chapêo preto desa·bado na ca.beça. Approximaram-se a estes os 
.tres primefu-os e subiram a rua Viscond-e •de Uruguay até á. •rUa da Conceição, 
onde tomaram todos um bond·e numero cincoenta da linha do •«·Sacco de S. Fran-
cisco». E' o que cumpre informar a vossa senhoria. Saudações. O chefe d·O.S 
agentes, Soilv·erio Dias da Silva. E . eu, Arthur Barrios •da !Cunha, primeiro of-
ficLal, que passei a presente certidão nesta Repartição Central da Polic1a do 
·Estado do Rio de Janeiro, em Nictheroy, aos dez de .agosto de mil novecentos 
e quatorze. - Arthur Barrios d·a Cunha. - Conferido - Francisco Joaquim 
Gomes, chefe de secção. Achavam-&e col1111das duas estampilhas estaduaes !110 

valor de trezentos rêls, sendo utna do valor de duzentos l"êis e outra do de cem 
réis e devidamente mut1l!zadas com o carimbo da Recebedoria do Estado 
do Rio de Janeiro, datado de onze de agosto de •mil novecentos e quatorze. Re-
cebedoria do Estado do Rio de Janeir-o, numero mil trezentos- e •quarenta e 
tres. Rêls, dez mi>! e trezentos. Pagou a quantia de dez mil e tr-ezentos r.êis 
de sello por verba. Nictheroy, onze de agosto de mil nov-ecentos e .qua.tor~ 

ze. ·o fi~!, M. Estaclo. - 10 officla.l, Lino da Costa. Sobre duas estampilhas 
federaes do valor de trezentos r'êls ca:da uma, devidamente .inutilizadas com 
os seguintes dizeres - J. de - digo, Nictheroy, vinte e quatro de agosto 
de mH novecentos e quatorze. J. de Miranda Va~verd.e, advogado. - Luiz 
óe Souza !Pinto, ser-ventuario pt<l.vati-vo •do officlo !le es•crivão d-a Delegacia Au-
xili-ar da Policia do Estado do R1o de Janeiro, por nomeação, na !.órma da 
!e!, etc. Certifica, .em obediencla ao respeitavel despacha verbal do 1llust r isslmo 
senhor doutor delegado auxil!ar da Policia deste EstaJdo, que, revendo em seu 
poder e cartorlo os autos relativamente ao arromibamento e abertura da porta 
principal do edlf1cio onde funcciona a Assembtêa Legislativa do Estado, delles 
const-a, lhe toi :pedido e a:ponta<lo por certidão, o inteiro >l:eõr dos -mesmos, que 
é o seguinte: Autuação - folha opri.me>ra - Mi! novecentos .e quatorze, Fo· 
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lha primeira. Delegacia .A.uxillar da. \Policia d~ Estad'O do Rio de Janeiro -
Nlctberoy. O escrivão Souoz~~o Pinto. Of.flcio do excellentissimo senhor doutor 
primeiro Ytce.JPresldente da As.semhl'éa Legislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro, endereçado ao lllust.risstmo sen•hor doutor delegado auxiliar da ;polic'a 
do refertdo Estado. Autuaçl!Jo. Anno do nascimento de Nosso s.enhor Jesus 
Christo (loe mil novecentos e quatorze, aos vinte d-ias do mez de juLho do dito 
anno, nesta chla.de de NlctheroY, capital do Estado do Rio de Janeiro, em 
I!leu cartorio, autuo o offlcio com despac·ho que a.deante se segue. Do que 
para constar lavro este termo. Eu, Luiz d·e Souza Pinto, escrivão da Delegacia 
A'tlXUiar, o escrevi. Offlcio a .folhas dous - Nlctheroy, vinte de dulho de mil 
novecentos e quatorze. Encontrando fechado o edlf-ieio em que funcclona a As-
sembléa Legislativa .e me achando lnhibido de exercer as tuncções de Depu-
tado, bem assim o.s Deputados Alvaro <digo, doutores Alvaro Rochil., Galdino Fi-

lho, Figueira de Almeida, Leite de Carvalho, Oct:tvlo Ascoll, Afranio de Al-
buquerque, Americo Lassance, Coroneis Teixeira Leomil, Ri•ooi.ro de Avella.r., 
P•res •Condei.xa, Tenente Roberto Pereira e 'Manoel Duarte, !Xlra abertura da ses-
s!Lo de lnstallação, não se achando presente o respectivo Presidente da As-
s"embléa senhor doutor João Antonio de Olivel.ra Guimarães, convido-vos, na 
qualidade de p-rimeiro Yice.Wresl1'1en te, par.a. assistir ao arrombamento a que 
vou mandar proceder da porta iprl•ncipal do e1'1lfielo da ·Assembléa e lavrar-se o 
competente auto, na fOrma da lei. Saude e fraternidade. (A.sSlgnado) Luiz Car-
neiro de Cam-pos Ponce <le l.iéon, primeiro Yice..Presi:dente da Assemblêa. Ao 
illustrissimo senh'Or .doutor J"os'ê IJ:defonso Ramos Yalladão, digno delega.do au-
xiliar. O officio ora trnnscrlpto teve o seguinte -despacho. «:AutoBido». Ordeno 
ao senhor escrivl!Jo desta delegada que se transporte para o local Indicado 
no off.iclo, -!Xlra onde siga. Nictheroy, vlm.te e sete - novecentos e quatorze. 
- IR.a.mos Yalladão, delegado auxiliar. Termo de abertura e a-rrombamento a 
folhas tres. •«Termo de abertura e arrombam.enoto, na fOrma abal.:x:o: Aos vinte 
d>as do mez de julho <lo anno de mil novecentos e quatoroze, nesta cidade de 
Nictheroy, capita:l. do Esta:do do Rio de \Janeiro, em o edif!cio onde funcciona a 
Assemblêa Legislativa do IEsta.do, sito á rua Visconde do Rio Branco numei'O 
trezentos e oitenta e nove, moderno, onde foi vindo o delegad-o auxillar da 
Polici·a !leste Estado, doutor José lldefonso de Ramos Yalladão, oommigo es-
crivão d.e seu cargo adeante nomeado, presente tambem ah1 o lllustrissimo e 
exce'llentlsslmo senhor doutor Luiz Carnei-ro de Campos Ponce de IJéon, primei-
ro Yllce.Wresidente da Assemlblêa Legislativa do Estaido, por este foi dito que, 
tendo comparecido hoje, ás doze •ho.ras, ,a este ed~flclo, que é onde funcciona a 
.referida As.semblêa, afim de exercer as suas funcções de Deputad~ estadual, 
e encontrando fechadas as port-as dos mesmos, d-Igo, do mesmo ediflcio, inti-
mou ao respectivo porteiro, Luiz Baptista Coelho, procedesse á abertura das 
referidas portas ; que pelo porteiro foi declarado que recebera ordens reite-
r!lodas do senhor doutor João Antonio de Ollvei·ra 'Guim-arães, Presidente desta 
Assemblêa, de conservar fechadas as .portas deste ediftcio. Pelo que elle pri-
meiro Yice.JPresidente da Assemlblêa, na ausencia do Presidente respectivo, dou-
tor João Antonio de Ollveira •Gulonarães, na presença do senhor doutor dele-
grudo auxiliar e na das testemunhas abaixo, novamente . intimou o referido 
p-orteiro a proceder á abertura das portas do edificio da Assembl'éa; e recusando 
este, o senho.r doutor primeiro Yi-oe.Q'resldente (]Juiz Carneiro de Campos hnce 
de Léon determinou então a Domingos da Costa Seabra procedesse á abertura 
e a.rromb-amento da porta princLpal do edlficio da Assembl'éa, na presença das 

· testemunhas abaixo ass1gnadll.9 e na fOrma da lei. Do que para constar ma,n-
dou o senhor doutor delegado auxiliar lavrar o presente que, qldo a todos 
e achado conforme, <lo que dou fê, -assignam. Eu, Luiz de Souza Pinto, escri-
vão dJI. Delegacia Auxiliar, o escrevo. (Asstgnados·) José Ildefonso de Ramos 
Valia dão. - Luiz C'IU"llei·ro de tCampos {PolloCe de Léon. - Domingos da costa 
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Sell!bra. - oDiogo Goulart de Souza. - Izldooro .José iMaoha·do Lopes. - Nou-
;riv.aJ Soares de !Freitas. - .Americo de Menezes FrOes. - Ernesto Cunha. -
Renato da Co&ta e Silva. - I!Jui" Carlos FrOes da Cruz. - .Augusto Carlos 
de Souza e Silva. - !Luiz de Soll2a Pinto, escriv!lo. Termo de conclusão & 

il'oLhas quatro. Conclusão. E Jogo em seguida faço estee autos conclusos aio 
doutor delegado auxiliar José Ildefonso de Ramos Va.lladã.o; do que faço este 
termo. Eu, Luiz de Souza Pinto escrivão, o escrevi. alEm vinte de julho de 
mil novecentos e quatorze». Despacho .a tolhas quatro, verso. «ITomem-t>e em 
seguida. a.s doolaraç()es do porteiro da Assembl'éa Legts!ativa Luiz Baptista Coe-
lho e do continuo da mesma :Leopoldo !Lopes Vianna, presentes. neste edifício, 
conforme so'licita o doutor Lui:z Carnei!ro d·e Campos p.once de Léon, primeiro 
1\/'ice-Presi&ente da .Assemblêa. Nictheroy, v.inte e .s.ete - nov~entos e qua-
torze. - iJosê Ildefonso de Ra.mos Vallatdã.o. Termo de data a folhas quatro, 
v-erso - «Data» - a·Em a .mesma data su.pra, me foram dado!) estes autos com 
o respectivo despacho tamboem supra. Eu, Luiz de Souz•a Pinto, es·crivão, o es-
crevo». Termo de declarações a folhas cinco. «Termo daa declarações presta-
-das pelo porteiro da Assembl'éa !Legislativa do Estado 1lo Rio de Janeiro, Luiz 
!Ba.ptillta CoeJ·ho, na fOrma !ill>ai~o: .Aos vinte dl:as -do mez de julho de mil no-
vecentos e quatorze, nesta. ci1lade de Niotheroy, capital do Est·ado d·o Rio de 
Janeiro, em o predio sito a. rua Visconde -do 'Rio iBra.nco nume.ro trezentos e oi-
tenta e nove, moderno, ê.s quatorze horas, em cujo ed·ificio fu=ciona a .Assem-
ib'téa Legislativa do Estado, presentes- abi. o delcga1lo auxLJi.ar doutor JOOi! Il-
de!onso de Ramos Val·la.dã.o, oommlgo escrivão de seu cug<l, adeante nomeado, 
e o d-outor Luiz Cilrneiro de !Camopos Ponce d e Léon, primeiro Vi.ce-Preside nte 
da :Assem'bléa, compareceu ILuiz Ba·ptista Coelho, ibrazileiro, com sessenta an-
nos d.e d1lade, viuvo, :porteiro desta tA.ssemb:léa·, residente na mesma, sabendo 
ler e i!SCrever, ·por este foi ·declarado o seguinte: Que h<lntem durante o d·ia 
recebeu ordem do senhor doutor João Antonio dll Oliveira Gu!marã.es, Presidente 
da .Assembl'êa, de n:!.o abl'ir ·as .portas da ·mesma a quem quer que fosse durante 
o d1a de hoje ; que !hoje, âs doze horas, mais ou m-enoos, •O declarante telepho-
nou r-ecebendo do mesmo doutor João Antonio de IOUvei.ra Gul.marã.es n{)vas or-
Klens no sentido de nlio abrir as portas d<l mesmo ediflcioo a quem quer que 
f()Sse; que em consequencla, o declarante -cum~rindo as ordens do mesmo 
doutor João .Antonio de O!ltveira Guimarã:es., .que até este momll'!1t-o não com-
pareceu a este edificio, conservou iecha.das as· P.orta.s do mesmo ; que o decla-
rante estava recolhlldo aos seus aposentos na occaslão em que compare·ceram 
a -oote ~dolfldo o doutor Pon-ce de [;éon, l)rimeir ·o IVice-IPresldente da :Assem-
lblé&, e outros Deputa.dos, tendo ouvido dizer que para pen(!1ra,rem no edifício 
tiveraan de arrombar as portas d<l mesmo edLficio; que o declarante quantdo se 
aehava recolhido aos seus a.poB1lntos ouviu d1vereas iJUncadas na porta princi-
pal, · .presumindo que as mesmaJ> foram dadas no momento do arrombamento. 
Nadoa mais disse nem lhe foi perguntado, e, Jid·o este, achou conforme, do que 
dou fé, e assigna ·na presença das testemunha abaixo, que ouviram e assistiram 
o presente depoimento, minhas conhecida.s, do que dou fé. Eu, (Lu;, de SouZ'!I. 
!Pinto, escrivã.o, o es.crew. - (Assignad·os) Jo&ê Ildefonso •de Ramos Valloa-
dã.o. - !Lulz ·Carnei·ro de Campos Ponce de ILéon. - Luiz Baptista Coelho. 
- Aprigio Dutra. - José .Bonifaci() Godfroy lLeomH . I'J'ermo das declarlliÇões 
a folhas seis, verso, '«Termo das d eclarações oprestadas pelo .continuo da. A& 

, semb!éa Legisl-ativa, iLeopo!do !Lopes Vi.anna, na fôrma a baiX'O, •E ~ogo em se-
guida, :presente Leopoldo Lopes Via'lloila, natural deste Esta-do, com clnooenta 
a.nnos de idade, cll6fido, continuo da Assemb'té& L egislat:iva do Estado, reei• 
dente á. ru& Coronel Veiga. numero cento e dez.enov>e, sabendo ler e escrever, 
por este f-oi declarado <l seguinte: Que hontean, li!.s d ei e pouc() da noite, mais ou 
menos, o dec:l·arante se achava ao Jado do oporteiro da .Assembléa Legislativa, 

Luiz Baptista Coel'ho, na ocoasião em que este pelo telephone recebia ordem 
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d·o doutor João Antonio ·de Ollveira Guimarães, Presidente da :Assembléa; qu& 
nessa occasiil.o o declarante, indagando .de Baptista 1Coelho, porteiro, o aesum-
pto dessa conversação, veiu a sa'ber que o doutor João ·Antonio de Oliveira 
Guimarães dava Qrdens ,para que nQ dia. de hoje não a.brisse as 'POrtas do edi-
t.tcfo da Assembléa a quem quer que fosse; que no decorrer da noite, por d·t-
oversa.s vezes o porteiro Baptista Çoelho foi attender ao telephone, tendo uma 
'Y'eZ ditQ ao declarante que o doutor Noi:!o PeQil.Dha tambem pelo telephone havia 
dado as mesmas ordens; que hoje lâs <mze •horas da manhã, mal.s ou IIIlenoe, o 
~putado !Raul [Rego tambem pelo telephone ordenou aQ lJOrtel-rQ iBal)tl&ta 
{)oe!ho que não abrisse 1UI portas da Assc.Dl'b!éa; que hoje, até a presente hora. 
o doutQr João Antonio .de Oliveira !Guimarães não com.pareceu a·o ediflcLQ da. 
Assembléa LúegislaHVla, ·sendo Q.•UIC, mais QU menos ao :meio-dia, o doutor Luiz 
•Celr11eiro de IC'ampos P.once de rLéon, l)rimeiro Vice-Presidente <la Assemibréa, 
em coropo;nbta .d.e >OUtros Deputados, af.im ode ~penetr.ar no Interior d·o edif!cio· 
da ·mesma Assembléa, tiveram precisão de proceder ao arrombamento .da lJOrta 
prlnc!(pal deste edifiiCio, a quaJ se a<:lhava .fechada pelo lado interno. E mais 
não ·disse nean "lhe foi :per·guntado ·e, lido este, achou conforme, do que dou fé. 
e as&igna com o 'doutor .delegado na presença das testemunhas abaixo, minhes 
conhecidas, do que dou tê. Eu, Luiz de Souza Pinto, escrivã.o, ·o escrevo. -· 
(Asslgnados) José II!defonso de Ramos :Valladão. - Luiz Carneiro de Cam.pos 
Ponce de 'L'éon.. - . Leopoldo i..oPe.!! :Vianna. - Rena.to da Costa e Silva. -
Elias >Cabral». 'Era o que se continha em os mencionados autos, aos quaes me 
reporto e de onde bem e .fl·elmi!nte fiZ extra·hir a 'Presente certi'dão, que, delJO!s 
de conferida e .por achai-a oem tudo conforme, do que 'dou fé, a escrevo e assi-· 
gno nesta cidade de Nictheroy, capital dO Estado do Rio de JaneiTo, aos dez 
d!-ae do mez de agosto d-e mU oovecentos e quatorze. Eu, Luiz de Souza Pinto, 
escrivã.o da Delegacia. Au:xJ.Ji.ar da IPol!c!a do Estado do Rio de Janeiro, o es-
crevo e assignQ. Sobre sete estampilhas estaduaes no valor de quatorze mll 
e novecentos réis, sendo uma do valor de dez mi.! réis, duas do va•lor de doUB 
mU 'l'é-is cada. uma, uma do valor de .duzentos réis, duas do V>a!or 'de trezentos 
reis cada uma e finalmente uma do valor de cem réis, devidamente inutL!iza.-· 
das com os seguinte& dizeres: Niotheroy, .d·ez de agot() de mi.! novecentos e 
quatorze. - I.tUdz de .Souza. Pinto • 

.A&sentada - Aos vintE . e oito d·ias do IIIlez de agosto de ·mil e novecentos 
e qu.atorze, nesta. c!~ade de IN·Lctberoy, ca:p!tal do Esta:do do ruo de J·ane~ro, e 
em a sala das audienclas ·Ondoe ae achava o merlt!ssimo juiz federal senhor· 
doutor Octavio Kelly, commigo escrivão de seu cargo, lJresentes tambeun as partes 
represen·tadas pelos doutores JOS>é de Miranda V"B;!verde e Pedro Sé., foram in-
qui.ridas as testemunhas cada uma d-e .per si como segue. Eu, Oscar Julio de 
Carvalho, escrevente juramentad<l, escrevi. iE eu Antonio I.JO&é da Cunlla Lima 
Braga, escrivão, Q su•bscrevl. - Primeira testemunha - Doutor Luiz ICa!r'los 
FrOee da Çruz, natural deste Estado, residente i!lesta cid·ade à avenida !Rio 
Branoo oen.to e vinte e tres, com sessenta e tlous annos de idad'e, advoga'do e 
viuvo. Aos costumes d.isse nada. Prestou a:Uirmação legal e sendo !nqu~rldo eo-· 
bre os 1-t«ns da :petição .de folhas ·d·uas, respondeu ao primeiro ttem: Que s·alb·e 
por ter l!do i!lOS tlornaes ·qui! o jusUflcante, :na qua:UdB!de d·e Presidente do Estado· 
do !Rio d·e Janeir{), canv.ocou a Assembréa Legl·sJ.ativa do Estado, .para reuni·r-
se em sessão extraord.inarJ.a, no nla dez de ~unho do corrente anno, afim ·de de-
liberar sobre a revisão .das novas pautas .para ,cobranÇa. ·dOS Impostos de expor-
tação e -esta.t!stica, tendo lido nos jornaes o teôr do decreto em que se convo-
cava a mesma Assembléa, e tendo assistido a algumas sessões preparator!BS da 
mesma Assembléa no edi.ficio da rua Vieconde do Ri() BrB!II!Co trezentos e oiltenta 
e nove, como ta:lll'bem ·leu algumas actas das mesmas sessões :preparatoriae lJU-
bllcB!da.s .no J'CYrn.a·l ào 00f7tmltllrci<l; que sabe não ter o justlf!cante em dez de 
~unho deste annQ ou antes d·esse dia, exercido qua'lquer 'V'io!encia ou coa.cçllo,. 
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nem tão pouco ter o justificante revelado, ;por -a.ctos ou factos, a intenção de 
exercer qualquer violencia ou coacção relativamente a qualquer membro da As-
aemb!éa !Legislativa do Estado, e muito ;menos em relação a. ;Mesa .que havia 

t>ervido IIla sessão a.ntecedent.e e se compunha dos Deputa-dos: doutor João An-
tonio de Oliveira Guimarães, como 'Presidente; doutor Raul de Almeida iRego, 
como ;primeiro ;Secretll!rio; e doutor Constancio Jooê IMonnerat coiiDO segundo 
Secretario, apezar, accrescenta a testemuonha, de ter sido o justiftcante violenta-
mente aggredido por alguns Deputad-os nas sessões preparatorias da dita As-
semblêa. 'Quanto ao segundo item, respond•eu: Que não obstante a pratica ini.n-
terrompida desde mil e oitocentos e noventa e dous de proceder-se li. eleição da 
Mesa nas sessões extraordinarias da .Af;sembléa, de modo que o costume assim 
interpretou -o Regimento, o doutor João Guimarães fu-nd·ando-se no artigo IY'h!.te 
e oito do Regimento Interno da Assembléa que attri·bue ·ao !Presidente resolver 
·POr si e sem consulta li. Assemblêa os casos obscuros, resolveu não fazer elei-
ção da Mesa nessa convocação extraordinaria e nesse sentido requereu com 
seus companheiros de !Mesa, Rego e !Monnerat, uma ordem de ha.beaB-cOrptUa 
ao Supremo Tribunal •Federal, que a concedeu. Quanto a'O tercei.ro item res-
pondeu: Quoe s·abe .por ter lido no Jornal dp Oomrmerdo, de v:nte de julho d·este 
anno que na vespera a Mesa ofrici'â.ra ao justif icante communioando~lhe haver 
numero ·para a 1nstallação da IAJlsembl'ê'a que deveria ter logar nestie mesmo 
dia vinte, .a. uma hora da tard·e, e a communicação f·oi feita ·por estarem prom-
;ptos vinte e tres Deputados segundo declarava o •prilmeiro secretario signatrurio 
do officio de communicação. Que nesse dia vinte, li. uma. hora da tarde, maia 
ou menos, a testemunha viu chegar sob o commando de um ten-ente a força 
de policia que vinha dar a guarda de honra li. Assemblêa, na fôrma costumada. 
Quanto ao qual'l:o item., respondeu: Que 1lelle tem conheciment o por ter lid•o n'OS 
jornaes e .por ter lido a parte quoe o chefe dos 11;gentes SUverio 'Dias da Silva 
deu sobre a occurr-encia relatada neste item, e oé a que se lê de folha sete, 
verso, a. folha oito, destea ·autos. •Quanto ao quinto item respondeu: Que sabe 
que -o edificio da Assemblêa se conservou fechado no dia vinte de julho até 

a-o meio dia porque o viu fechado e ouviu o por.teiro 'Luilz .Baptista Coel,ho de-
clarar da sacada, quando um :popular lhe diúa que a•brisse a porta, porqlie o 
Deput!lld·o Everardo Bac.kJheuser queria entrar, que .a não aborla por ter ordem 
da :Mesa e especialmente do .Presidente, doutor J'Oão Guimarães, declaração que 
o m.esmo porteiro repetiu ao delega•do auxiliar, e foi conflirmada pelo continuo 
Leopold·o de tal Vianna perante o mesmo delegado auxiliar douto.r Ramos Val-
ladão. Que assistiu ã.s declarações do porteiro e do conti·nuo. Quanto ao sexto 

item, !res:pondeu: Que no dia ·Vinte de julho esteve a testemunha na rua em 
frente do paço da Assemblêa espera·ndo que a mesima Assembléa se 
a·brisse, e ahi estavam muitos [)eputados estaduaes governistas da maio-
ria. Que ao meio dia não abrindo o ed·ificlo e di:ante Ida declaração 
anteriormente feita pelo poxteiro, o doutor !Luiz Carneiro de Campos 
Ponce de ILêon, primeiro Vice-Presidente <la Assemblêa e outro.s [)e'putado.s es-
peraram a hora regimental para abertura da seSEril.o, isto ê, ao meio dia. Que 
ahi nilo hav.ia, absolutamente, força publica. militar nem agentes civis_ Qu8!IltO 
ao setimo item respondeu: Que ao meio dia o douto.r Ponce de :IJêon, j1ã. citado, 
na. sua qualidade de primei·ro 'Vice-presidente, na ausenci·a do ?.residente João 
Guimarães, depms de ter b'atido fortemente á. pQl"ta da :A.ssembléa, por duas ou 
tres vezes, nfrmeou o popula.r Domingos da Costa Seabra para proceder ao ar-
rombamento da porta, o que foi feito, lavrando-se depois o competente auto 
pelo delegaJdo ·auxiliar com o seu escrivã:o Luiz de Souza !Pinto. Que a porta 
a que se refere, e que fo~ arromb!llda, é a da rua, cll&.ia chave foi encontrada 

depois no chão, do lado de dentro. Quanto ao oitavo item respond·eu: .que ê 
verdade o que ne1le se a:Jlega, pois, arrombada a porta e na ausencia do Presl· 
dente João Gui-marães, <;lo pl"imeiro e segundo secretari-os Raul !Rego e Mon-
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n-erat, occu:parrum a mesa o .dout-or P.once de Lêon, primeiro vice-porel!iden.te; 
Galdino d·o 'V•alle e .Prres Cond-ei~a. •como supplentes de secret111rios. A mlnorta 
não compareceu. Quanto ao nono itfhn respendeu : Que ê exacto o que nel!e se 
aUega, pois o justi!ficante nem por si nem por a•gentes ou lfunccionarios po.Jl_ 
claes ou pela força publlca, nem 11.Iltes·, :nem depois· de vinte de dulho e nem 

nesse dia, obstou ou .pretendeu obstar qualquer membro da As·sembMa Legis-
~ativa do Estado, o exercicio de suas funcções ou os c<mStrangeu na. liberdade 
de locomoção, até a testemunha pôde referir que no pr-oprio dia. vinte ou vinte 
e um de juLho., o Deputa;dQ !Raul !Rego esteve -nesta cidade em companhia. de 

tres mulheres que vinham representar em oiinematographo, com as quaes es-
teve no «Café Londres». na Avenida Rio Branco, e, com as quaes se retilrou 

desta cidade para a Capita.l Federal, onde móra, depois das onze horas da noite, 
parecendo á. testemunha que quem está. coa.cto em sua liberdade não procede 
assim e que, com esse procedimento, que se reproduziu em outras noLtes con-
secutlvae, o dito Deputado dava pretextos para o ·governo, •caso quizeSBe, man-
dar !IJl'OVOCar conflictos. Que o Governo 'do !Est-ado pelo justiflcante, tanto 
nenhuma violencia ou coacção ou ameaça ·de ·V'lolencia ou de coacção exerceu 
contra a Mesa •da Assembléa da minoria •OU membros dessa mesma Assemlb.Jéa, 
que os ·deixou funcciona•n.do em edificio partlculrur. •Que no dl.a vinte de- julho 

não seriam por -certo, os que arromba-ram a porta para e:ntrar que Impedissem 
os -outros de entra:r. Que no dia vinte •aUu'did·o nenhum membro tla minoria, 
nem o Doutor .João Guimarã-es, Rau:l !Rego e Monnerat se apresentaram no edi-
fi.cio da Assembl'êa, tendo todos vindo para esse juizo de cuj·as sacadas olha-
vrum o edi·flcio da Assembléa, .e alguns, como o doutor Santos Abreu, atiravam 
~htifas aos amigos do governo, que passavam. Quanto ao decimo item, respondeu: 
Que, como jé. disse, não foi vedada a. entrada dos rDeput!lidos da minoria ou 
de qualquer Deputado no ediflcio da .Assembléa, mesmo porque, como joá. disse, 
·nenhum Deputado da minoria &e apresentou. Quanto ao dectmo primeiro .f.tem., 
respondeu: Que, pôde gar-antir ser absolutamente falso ter o just>ficante por si 
ou por interposta pessoa, e mu-lto menos por intermedio da força publica, ou de 
.l!Jg'entes ou de funccionarios de policia -obstado ou impedido que os doutores João 
Guimarães, Raul Rego e .Monnerat, exercessem ·as •suas funcções de Presidente 
~ Secretarias -da Mesa, na sessã-o extraordinarla da Assembléa LegisJ.atLV'a do 
!Estado, convocada para dez de julho deste anno. Que, fi,nalmente, só pôde at-
tribulr ao justiflcante autoria ll.e violenoias quem não conhecer seu feitio ci-
vlco. iP-elo doutor P-rocurador da Republica nada foi perguntado. Nada mais 
disse e nem lh-e foi perguntrud-o, mandando ·o merlt!sslmo juJ.z eneer.rar o :pre-
sente depoimento que lido e achado conforme, · assLgna com -o jUI~> e partes. 
Eu, Oscar Julio de <Carvalho, escrevente 1uramentado o escrevL E eu, Antonio 

.José da Cunha Lima !Braga, escrivão o subserevi. (ASili-gnados) O. iKelly, 
!Luiz ·Carlos Fróes d!li Cruz, J'osê de Miranda Valverde e Pedro de 1SA. Segunda 
testem-unha: Doutnr Oldemar de .sll. Paeheeo, natural deste Estado, residente 
em :Marigarat1ba, de passagem nesta oida:de, eom trinta e tres annos de idade, 
:Iuiz mun-idpal do W:S.tado, casado. Aos costumes, disse nada. Prestou af.firma-

-ção legal e sendo Lnquirido sobre os Uens da petição de folhas duas :respondeu 
.quanto ao primeiro: Que ;por ter Udo no jorna:l officlal do Estado, o Jorn.aZ do 
Comm.erc4o, sa'be a testemunha que o Justlficllinte, na qualidade de Presidente 
do Estado do Rio de Jwneiro, e '110 exer.olclo das suas attrtbuições, con-Vlocou a 
Assembléa iLegislatlva do Est-ad-o para reunir-se em sessão ertra<lrdinarla no 
dia dez de junho do corrente anno, afim de ·de!lberar sobre a revisão drus novas 
pautas para cobrança dos impostos de exporta~!!.o e estatlstica, e que sabe que 
llaquelle dia, dez de :J-unho do eor.rente !linno, ou -antes do dito dia, o justiflcante 
não exerceu qualquer v.iolencia ou coacç!!.o, nem revelou, por actos ou f-actos, 
a -inten~ão ·dl' exercer qualquer vlolenc!a -ou coacçã.o, relativamente a qualquer 
membro da Assemb!rêa (Legislativa do EstaJdo, e, mulito menos, em relação aos 
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Deputad()S doutores ;João Antonio de Oliveira Guimarães, !Raul de Almeida !Rege> 
e .Con&tanclo Jo.sé iMonnerat, que exerciam os cargos da Mesa da mesma A.S-
semblêa. Quanto ao segundo item, respondeu: que &wbe que a,quelles tres Depu-
tados, nll.o ctuerend{} que se procedesse â eleição da Mesa da Assembiêa Legis-
lat!VlB de> Estado, em sua sessão extraordinarla, em opposiçll.o ao Regimento da. 
mesma Assemblêa e ao que sempre se praticou nas treze sessões extraordina-
ri11B, convocadas depois da Constituição Estadual, de nove de a'bri! de mil oito-
centos e noventa e dous, obtiveram do Sup.remo Tribunal Fed·eral u.ma ordem 
de ·11abea8- CO'I'p'U8 -para o fim ode, elles tres, const:ltui!l'em a· Mesa da Assembléa, 
durante toda a sua sessão extraCl'rdlna:ria. Quanto ao terceiro item respondeu: 
que, di·go, e extraordinarla, e de tudo isso .sabe, .pool'que assisti-u a. sessãÇI do 
Supremo T.rl:bunal Federal, na quaJ. foi concedida a ·referida ordem d·e oobeas·-
corp"s. Quanto ao terceiro .Jsliem, ~;espondeu : que sabe, que por .falta de numero 
de Deputados presentes, só a dezenove dO mez passado foi designado o dia 
!mmedlato •para a installaçll.o da Assembléa Legislativa, tendo ent!lo o justifi-
cante dado, na qualidade de !Presidente do Esta-do, as necessarias pr{}vídenclas 
para que no dia vinte do mesmo mez de julho fossem prestados ao Pod.er Le-
gislativo do Estado as dev·idas e c()Stumadas homas ml·lltares, e i&so snbe por-
que, conversando com o o~ficial da Força Polici-al do Estooo, actuelle official 
dhe disséra que, na fórma do costume, seriam no referido dia vi.nte prestad·as 
as devida& honras â. A.ssembléa 'Legislativa do Estado, por uma companhia de 
guerra da mesma Força Policial. Quanto ao quarto item, respondeu: que sa'be 
que na mad.ruga'da do dl:a. vinte notou a policia de ronda ao quarteirão, onde 
est:â. situado o edificlo da Assemblêa, â. rua Visconde do Rio Branco, tr.eozentos e 
oitenta e nove, que entre quatro e cinco horas, um grupo se dirigia para o mes-
mo edlficlo, pretendendo nelle entrar pela porta dos fundos, e esta c!rcumstancia 
torna·ndo suspeitas as dntenções do grupo, levou a policia a impedir sua en-
tNI:da, {} que de tudo sabe a testemunha, pelos ~ornaes e por lhe ter sido re-
ferido .pelo chefe dos agentes Si!verio <Dias d·a Sliva. Quanto ao quinto item, 
que aa.be que no dia. v·inte do mez de ju~ho deste anno, na conformidade das or-
dens iiad-as nesse mesmo dia e no anterloOr, pelo doutor João Antonio de Oli-
veira Guimarães a Luiz iBaptista Coelho, se conservaram fechadas as portas 
do edlficto da rua 'VIsconde do 'Rio Branco, trezentos e oitenta e nove, no qual 
f.u·ncciona ·;wue!la .A.ssembléa e isso .sa·be porque viu .fechado a,quelle mesmo 
edifício e ouviu as declaracões do porteiro Luiz Baptista Coelho, 'Perante o 

deleg81do auxHiar doutor 'Val-ladão. Quanto ao sexto item. - Que, designado 
{} d-ia vinte do mez passSJdo, â. uma hora da tarde, para a instaJ.lação da sessão 
extraordinaria, a testemun•ha. que se achava preo;ente, viu chegar os DeputadC6 
da. mai{}r!a, todos elles encontrando fechadas as :portas do edificlo referid·O, -on-
de funcciona. a Assembl'êa Legislativa, Isso ll.s doze horas do dl·a, pelo que tt-
veram os mesmos D~putados· de .ficar estacionados em frente do mesmo edlflcio, 
onde então - !llenhuma. forÇa publica militar ou civil existia. Quanto ao se-
tlmo Uem. - .Q·ue, â. hora regimental, isto é, ao melo d-Ia, não se a.chando pre-
sentes os Deputados que (:ompuzeraan a Mesa da ·Assemblêa. durante IIB suas ses. 
sões preparator!.as, o0 doutor !JUiz .Carneiro de Campos !Ponce d-e ILêon, no exer-
clclo das suas attrdbulcões de primeiro vlce-opresidente da mesma Assemblêa 
determinou, com as devi-das formalidades, que_ se pr-ocedesse ao arrombamentq 
da porta principal do edi·fido da Assemblêa, {} que tudo toi presenclad{} pela 
testemunha. - Qu·anto ao oitavo -ãt~. - Que, desse modo os Depufados da 
maioria havendo penetrad{} no edifício da :Assem;bM·a, ao qual ent!lo deixaram 
de ·comparecer os Deputados da minoria, a Assem:bléa !Legislativa. do Estado se 
Teuniu em sessão extraordinaria, presentes, para a constituição da Mesa, {} 
doutor Ponce de iLéon, referjdo primeiro vl.ce-:presidente, servindo de presidente, 
o doutor Galdino Fil·ho, primeiro supplente, servindo de primeiro secretario e 
Pires Condeixa, segundo supplente, servindo de segundo secretario, como teve a 
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testemun-ha occasião de vêr, pois, duntamente com o seu collega doutor .Joliê 
Bonifacio Godfroy Leomil entrou no editicio da .Assemblêa e esteve presente 
na sala das suas sessões. Quanto ao nono item. - Que, sabe a testemunha 
que o Justificante nem por si, nem por interposta pessoa, directamente ou in-
directamente, ou pela força publica estadual, ou por agentes ou funccionarios 
pG!Iciaes, nunca naquelle dia vinte d.e julho deste anno ·OU depois, us·ou de 
quaesquer violencias ou ameaças contra qualquer membro da Assemblêa Leg!s-
laHva do Estado, ou no exercicio de suas ·funcções, ou para impedir fossem 
exercidas taes funcções, mem usou ainda o justificante contra qualquer mem-
ilrro da m~sma Assem.blêa, de quaesquer violencias ou ameaças que constran-
gessem ou pudessem constranger a l~~rdade pe locomoção necessaria ao des-
empenho no ~espectiovo mandato leg~lativo, e de tudo ·isto sa·be a test~munba 

porque tem 'Visto nesta cidade livremente andarem sempre os doutores .João 
Guimarães, Raul -Rego e Monnerat e mais iDepu·ta·dos (la mino.ria da Assem-
blêa, sendo que ainda no dia vinte de julho do mez pas6ado, aquelles Deputad•os 
foraan vistos pela testemunha, de dia, âs duas· horas da tarde, na ponte .Oen-
tral, nesta cidwde, das barcas da Compan:hia 'Cantareira, e â. noite ainda de 
vinte do mez passado viu a testemunha varios !Deputados •da minoria nos bo.n-
des desta cidade, fl ~mtre esses Deputados os doutores rre!xeira Leite, Azevedo 
Castro e Mario Vianna, sendo que ainda â. noite cerca de oito horas viu a tes-
temunha o Deputado Raul Rego no cinema Eden desta cidade. - Quanto lljo 
decimo item. - Que, a testemunha pôde affir.mar que ê absolutamente falso 
ter .sido, no dia .vinte do mez de julho do corrente anno, vedada a entrada da 
minoria ou d·e qualquer De·putado, no edificio da _Asse.mblêa Legislativa do Es-
tado, e ~so aff.irma não sô ·em •razão .do que d'â. adma de.poz, .sinão ainda porque 
viu o Deputado estadual TeiXeira Leomil ' que passav-a pela rua na occasião, 
convidar aos Deputados da minoria, que se aohavam na sacada do sobrado onde 
fu.nccio.na o .Juizo Federal a irem é. :Assemblêa. - Quanto ao decimo ;primeiro 
item - Que, tambem pelos factos que jâ. acima ·narrou pôde af·firmar que 
o jusUficante, nem por si n-em por Interposta pessoa, directamente ou indire-
ctamente, e muito menos por intermedio da força ·PU•blica estadual ou de agen-
tes e funcclonarios da !Policia, obstou ou impediu exercessem os doutores .João 
Antonio de OliveLra Gui•marães, 'Raul de Almeida Rego e .Constancio José Mon-
nerat, o primeiro na qualidade de Presidente, e os dous outros na de Secreta-
'!'ios da ·Mesa, as suas re&pectivas funcções na ~ão extraordina.ria da Assem-
btêa Legislativa do Estado, convocada para dez de jutho deste anno. Que 
a testemunha, ~xercendo o cargo d~ duiz municipaJ 1'1o Esta.do, no .municip1o 
de 'Ma.n.garati•ba, sa·be de quanto depo-z, JlOTque, tendo pessoas de sua famHia 
resid·entes nesta •Cidade de Nictheroy, a esta mesma cidade de Nictheroy vem 
a meudo ·a testemunha, JlOdendo voltar, como muitas vezes tem acontecido, para 
seu munidpio de Mangaratiba. PeLo doutor Procurador da Republka nada foi 

.. Perfuntado. Nada mais di.-sse mem .Jhe foi perguntado, mandando o meritiss imo juiz 
encerra.r o pres·ente depoimento que Iid·o e achad.o ·confonm·e, assi.g;na •com o juiz 
e :partes. Eu, Oscar Julio de Carvalho, €SCrev-ente juramentad'O, que o escrevi. E eu, 
Antonio .José da Cunha (Lima Braga, escrivão, G subscrevi. ( Assignados} O. Ke!lv 
--lOZ~a.r dle !Sá LPacheoa.--Jasé àe M·>rG11ida Va,uerdB.----'Pedra o8á.-Terceira teste-
munhar-.'Mauricio Rodrigues de Souza, natural do Estad'O do IPa•rá., residente nesta 
cidade, â. rua Visconde de .Moraes setenta e dous, com vinte e cinco a.nnos, e-n-
genhei·ro civil, casado. Aos costumes disse nada. Prestou affirmação legal e 
sendo inquirido sob!'e os i~enB da petição de folhas· 'éluas, •que lhe foi !ida, res-
pondeu quanto ao pr~mei·to: - 1Que sabe pela leitura dos jomaes que o justifi-
cante na oqualida.d~ ode Presidente ·do Esta·do, convocou a Assemblêa Legislativa 
para reunir-ee em sessão extraordinaria, no ·di•a dez de junho do corrente anno, 
afim de deliberar sobre a revlsil.o das novas ~aut11s, para a cobrança .dos im-
postos de exportaçãQ e estatistlca e, sabe, por ter estado presente a alguma.> 
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sessões da mesma Assemblêa, que antes •de dez de junho '<leste anno, ou depois, o 
~ustificante nenhuma violencla .ou coacçllo -exerceu contra qualquer membro da 
Assembléa Legislativa do EstaJdo ou ainda contra os doutores João Antonio 
de OUvelru Guimarães, CRau.l d-e Almei-da iRego e Constancio José Monnerat, os 
quaes, respectivamente, como Presidente, primeiro e segundo Sooretarlos consti-
tuíam a Mesa que .havia servido na sessão antecedente, nem constou jámais :â. 
testemunha que o mesmo justificante .houvesse ~evela.do, por actos ou fados .a 
Intenção de exercer qualquer violenda ou coacção contra qualquer membro 
da Assembléa !Legislativa do Estado ou ainda contra aq·uelles Deputados indi-
vidualmente referidos pela testemunha. Que quanto ao segundo 4Jtem., sabe pela 
leituru dos jornaes que aqueUes tree .Oeputa.dos individualmente designados a.ci-
ma, obtiveram uma ordem de habeaB-DOI7',PUB do Supr~o 'Dri•bunal Federal. 
Quanto ao tereeiro oij:em que sabe a~penas que a iMesa. da Assembléa Legislativa 
oommunicou a-o dustiticante a J,nsta1lação da mesma .A.ssembléa para o dia vinte 
do mez passado. Quanto ao quarto item que, sabe a testemun•ha por lhe tel' 
sido referido por Joaquim R-estier Gonçalv-es, que na madrugada do vinte, digo, 
do à:ia vinte do mez de :Julho deste anno, entre quatro e cinco horas, um grupO 
se dlrigla para {) ed~fi<:io da Assembléa é. rua Visconde do Rio Branco numero 
trezentos e olten·ta -e novoe, pretendendo nelle penetrar pela porta dos fundos, o 
que ·foi obatado pela polida, a qual suspeitou das intenções do mesmo grupo. 
Quanto ao qui·nto jQem., respondeu: Que sabe que no dia vinte do .mez passado, 
aB portas do edif-ido referido, onde ,func<:iona a Assem'bléa ·Legislat'!Va oo Es-
tado se conservaram fechadas por ordem da Mesa da mesma Assembléa, o 
que sabe a testemunha ;porque naquell-e dia, cerca de meio dia, 'baten-do os Depu-
tados da maioria na porta principal do edU!cio e gritando ao porteiro da 
mesma Assemhléa, !Luiz !Baptista !Coelho, para que este a;briS6e a porta, a tes-
temunha tambem presente ·VI:u aquelle porteiro a!brir a janella da sacada no so-
•brado e diz·er que não ·abri·a as portas em virtude de ordene que recebera no 
dia anterior e nesse dia do doutor João Antonio dle Oliveira. Guimarã:es, ac-
crescentando mais que nBJquene mesmo instante •o ·doutor Raul de Almeida Rego 
lhe communioâra pelo telephone que s.e ac.ha.VIS. no Juizo lF'ederal e lhe man-
dava que mantivesse .a ·ordem dada prura n!l!o abrir as portas do edid'icio da 
Asselll!b1éa a -pessoa alguma. Quanto ao semo 1tem, disse qu-e, a. vista do que 
a testemun ha d•epoz em resposta a-o ~~em anteriGr tiveram os Deputados presen-
tes d·e ficar estacionados na rua ·em frente ao mesmo ed>ficio, em cujas imme-

di·ações havia ausencia ,a,bs·oluta de f·o·rca publiqa, tendo apen.a;; a testemunha, 
na occasião em que chegou, visto de •longe uma patrulha de cavallaria co.mposta 
.de dous soldados, que pela 1rua ~ateraol ao edlt!.cio da Assem-bléa se dir]gia para 
a extremida;de oppoota da m·es·ma rua e em seguida desappa.re<:eu. Quanto ao 
setimo {tem, que, ainda -a testemunha por estar presente viu q-ue passando já. 
de meio dia e :não tendo comparecido oe Deputados que compunham a Mesa da 
Assembléa durante ll.l! sessões preparator.ias, o doutor Luiz •Carneiro de Cam-
pos IPonoe de Léon, prime!To Vice-Presidente {la Assembl<éa, perg-untado pela 
testemun•ha que, digo, declarou que haV'ia mandad-o chamar a autoridade poli-
cial afim de se proceder ao arrom'bamento ·da porta princi-pal do edificio da As-
sembléa, o que se fez em presença da t-estemunha, observadas as lf-orma.lidades 
legaes. Quanto ao oitavo Uem, que, depois do meio dia, tendo se arrombado 
a porta ·principal do edificio da Assembléa, nella entraram os Deputadoe da 
maioria tendo deixado de oomparecer os Deputados da minoria, e não tendo 
comparecido ta-mbem os Deputados 'da ml:noria que compunham a Mesa durante 
as sessões -preparatorias, foi a. Mesa então -constituida pelos doutores Luiz 
Carneiro de Campos 'Ponce de Léon, prtmeiro Vice-tt'residente, doutor Gald!no 
Filho, primeiro s-upplente, servindo de ;primeiro Secretario e Pires .Condeixa, 
segundo supplent-e, servindo de segundo S ecretario, Mesa esta que só se con-
stituiu depois de em vão serem esperad()S durante qutnze minutos mais ou me-
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nos os Deputa'<l.os da minoria., ln.cluid<J.S entre i!lles os que constltui'8.Ill a antiga. 
Mi!sa, o que tudo sabe a testemunha por tilr estado presenti! e de ter sido 
.então declarado. Quanto ao nono ftem, que, pôde a.f.firmar que, no dia vinte 
de julho deste anno o JusHflcante nem por si, nem pÓr Interposta pessoa, e 
tampouco por inti!rmedbo da força pUJbllca estadual, ou de agentes e tuncclona-
rios poHclaes, usou naquelle dia ou d-epois de quaesquer violencias ou ameaças 
contra qualquilr membro da .A.ssembléa Legislativa do Estado, ou no exercicio 
de suas funcçõoo, ou para Impedir f<J.Ssem exercidas taes tuncções e nem ainda 
usou contra qualquer membro da mesma .A.ssembl'êa di! quaesquer V'lolencias ou 
ameaças que constrangessem ou pudessem constranger n liberdade de locomo-
ção necessaria ao 1l.esempenho do respecHvo mandato legislativo, o que tudo 
pôde a!flrmar a testemunha porque no dia vinte de julho acl·ma referido a for-
ça publica pallcia.l. vestida de gala sô appareceu nas proximidad-es do edifl.cio 
da Assembl'êa depois de uma hora '<l.a tarde, estando jA. constitul:da a nova Mesa 
i! cingiu-se aquella 'Mesa, digo, aquella força a .prestar as honras devid-as ã 
.A.ssembléa Legislativa do 'Estado, na fôrma do costume no d-ia de sua instal-
lação, porque ainda naqueHe mesmo dLa vinte a teetemunha 'V'I.u nesta cidade 
llvremente os De-putados Julião de Castro, e Santos A·breu, ambos da minoria, 
sendo que o primeiro se dirigia diTectamente da Ponte oentral das •barcas paNL 
o editiclo onde funceiona o Juizo Federal, , As onze horas, mais ou menos, do 
dia; e -porque, finalmente, morando a testemunha nesta cidade, nada viu ou 
ouviu que pudesse ser ha.vitlo como viol'encla·, ll!IIleaça ou coacção, de qu·alquer 
espede para qualquer fim, do justl·ficante pa.r·a os Deputados da .A.ssem'bléa 
Legislativa do Estado, tendo ' tambem a testemunha, que é proPTietar!a do Ci-
nema Royal visto no correr do mez passado por div>ersas vezes, antes como de-
'POls do dla vinte, tarde da noite o Deputado Rau-l 'Rego dirigir-se ao Cinema 
Rio e ao -Café •Londres. Quanto ao decimo it,em, respondeu: Que quanto 310 
item nono red'ere ainda a testemunha em confirmação ao que depoz i!m um 
dos dias posteriores, a vl•nte de d'u"lho do 'COII'rente ·anno, viu, á. illolte, ocerca de sete 
e meia, alguns :Deputados da minoria, entre elli!S o de nome -Lemgru.ber FHho, 
saltarem de um bond e entrarem em casa do ·Deputado estadual Santos .AJbreu, 
â rua José Bonifacio, em frente a. rua General Andrade Neves, ten'<l.o o Depu-
tado Lemgru-ber Fil-ho convers-a;do com a testemunha cerca de cinco mlnutos. 
Quanto ao declmo item pôde afflrmar a testemunha em .face do que jâ. depoz 
que no dia vinte, digo, vl·nte de julho do corrente anno, não -foi vedada 'a en-
trada dos Deputados da minoria ou de qua1quer outro Deputado no edificio 
da Assembléa Legislativa do Esta'<l.o. Que quanto -ao decimo -pPI~eiro item a 
testemunha, ainda pelos -fados que expoz, ·pô1l.e affirmar que o justi-ticante, 
por si ou por interposta pessoa, d~recta ou indirectamente, e muito menos por 
l.ntermed.lo da força publica estadual, ou de 11-!l'entes e :funcclona.rios de po-
Ucla, obstou ou :Impediu exercessem · os !doutores João Antonio de Oliveira Gui'-
:marães, Raul de Almeida Rego e Constancio !José .Monnerat, o primeiro na 
quo:lldade -de Presidente e os dous outroe na de secretarias da Mesa as sua.s 
respectivas funcções na sessão extraordlnaria da Assembléa L egislativa do 
Estado, convoca-da para dez de Julho deste anno. !Pelo. d-outor PTocurador da 
<Republlca nada foi perguntado. Nada mais ldisse ·e nem lhe foi perguntado, 
mandou o meritlssimo juiz encerrar -o presente depoimento que, lido e a,cha-do 
conforme, assigna com o juiz e par-tes. iEu, Os·car Jullo de Carva;lho, escre-
'V'ente juramentado, o escrev~. E eu, Antonio José da Cunha Lima Braga, 
escrivão, o subscrevi. (Assignados) O. Kelly. - MauriCio Rod-rigues de Sou-
za. - Jos6 Mir~a Vaw~. - •Peftko -J:!d. - Achavam-se collada.s duas es-
tampilhas federaes ·do valor de tres mil réis, sendo uma do vulor d:e dous mil 
réis e outra ·do de mil rêls, devidamente mutiliz·adas com os seguintes dizeres: 
Emolumentos do juiz. Nictheroy, vinte e oito de agosto de mil novecentos 
e quatorze. - LAma Braga, escrivl!.o. 
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!Junta. - Aos vinte e nove dias do mez qe agosto de mil novecentos e 
quator·ze, junto a estes autos a .petição que S'e segue. Eu, .Antonio Josê da 
Cunha Lima Braga, escrivão o su.bscre'Y'i. 

Petição. - Illustr!ssimo e Excellentisso·mo .Senhor Doutor ,Juioz 'Federa.! da 
Secção do Estado do Rio de Janeiro. - O !Doutor Francisco Chaves de 011-
vebra 'Botelho, lliOS autos de justificação, em que é supp.Iican.te, sendo supplicado 
o Doutor Procurador .Seccional da !Republica, ped·e a Vossa. Excellencla se di-
gne, d;go, designe, novo dia e hora para a inquiricão {las testemunhas do eup-
plicante, Intimado o Doutor Procurador Seccional 'da Repub!ica, para ser 'Pre-
sente, sob pena de revelia. E. D. NicthEil'OY, vin·te e oito de a:gosto de ml.! no-
vecentos e quatorze. - José de .Mirsnda Valverde, advogado. - Como requer 
e designe o escrlV'ão 1iia e hora. Nictheroy, vi·nte e oi.to d·e a,goeto de mil nove-
centos e quatorze. - O. Kelly. - Designo o dia trinta e um do corrente 
para ter lagar a diligencia .requ.erbda, á.s treze horas. Nictheroy, vinte e oito 
de agosto de mil novecentos e quatorze. - O escrivão, Antonio José da .Cunha 
Lima ·Braga, 

ICertldão. - Certifico que em vlrtu(le da petição retro, seu respeitavel 
doop·aoho e 1ia designação do senhor escrivão, intimei o excellentisslmo senhor 
doutor Pedro de Sá., procura:dor seccional .deste Estado, por todo o conteüdo 
d·a mesma petição, despacho e 1lesignação que elle proprio leu e :ficou de tudo 
sciente. O referido -ê ·verdade e dou fé. Nictheroy, vinte e nove de agosto de 
mil nov·ecentos e quatorze - 10 offici:al do ju~zo, Amancio A:pulco de Lima. 

Assentada. - Aos trinta e um dias do mez de agosto de mil novecentos 
e qua~Ne, nesta -cidade de .Nictheroy, ca,pital do Estado do 'Rio de Janeiro, 
e em .a sala das audieneias deste juizo, on-de se achava o meritlssimo duiz te-
dera!, senhor doutor Octavlo K:elly, comm.!go escrivão de seu cargo, presentes 
as 'Partes representadas pelos doutores Jooê de Miranda Valve~ e :Pedro de 
Sá, foram inquiridas as testem.\LDJhas cad.a uma de per si como segúe. Eu ,Os-
car Julio de Ca.rvalho, escrevente juramenta-do, o escrevi. E eu, Antonio Josê 
da Cunha Lima Braga, escrivão, o subscrevi. - Qua·rta ·testemunha. -
Doutor Joaquim Luiz Soares, natural deste Estado, resi1iente nesta cidade, â 
rua de Santa Rosa quator·ze antigo, com quarenta e nove annos de iõade, 
ndvogado, casado. ·Aos co.stu•mes dbsse nada . Prestou afflrma;ção legal e sendo 
inquirido sobre os 't611.8 do. petição de fol'has duas respondeu ao primeiro : Que 
sabe, por ser facto ;publico e notorio constante de documentos officiaes, que 
o justi·ficante como Presidente do Estado() do Rio de Janeiro, convocou extraor-
dinariamente a Assem,biêa Legislativo. do mesmo Estado para se reunir em dez 
de junho ultimo, s!llbendo, tambem, pelo mesmo mQtivo, que a Mesa da dita 
Assemblêa era .composta do.s Deputad()So doutores .João Antonic de Oliveira Gui-
marães, como .Presidente e dos doutores Rau.l de Almeida Rego e Constando 
José ;Monn~rat como secretarias; que s!llbe tambem por ser facto publico e no-
tor:o que a referido. Mesa da Assembléa impetrou ao Supremo Tribuna;! Federal 
u.ma ordem de habeas-corpus .para o fim de funccionar na dita sessão extra-
ordinaria da Assembléo.; que sabe que a dita cl:m.voco.ção feita pelo justitlcante, 
na quo.lldade de Presidente do Estado, tinha opor fim deHberar a Assemlbl>êa. 
Estadual em seesão extraordino.ria, sobre a revisão das novaa pautas para a co-
brança dos Impostos de exportação e estatúttica, o que sabe por ser pUJblico e 
notorio e constar de dccumentos offlciaes como jê. disse ; que - tambem sabe 
poc ser morador nesta cidade, on'Cie advoga, que o justifico.nte em dez de junho 
do corr~nte anno, ou ant~s d~Sàe dia, não exerceu qualquer vlolencla ou coacçilo, 
nem revelou de qualquer ·modo pretender ·exercer qu.alquer vd.olencia ou coac-
çã» relativamente a qualquer mem"bro da Assemb1éa Legislativa do Estado e 
tampouco acs Deputados jA. referidos que compunha= a Mesa da mesma. Assem-
blêa, o que tu{!o allá.s é ·opinião da test~munha que ser.ia ineapo.z o justit!cante ~ 
que, por ouv·l.r dizer a varlos Deputados estaduaes, sabe a testemunha que, 
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cdepole da Oonstltuição Estadual de nove de albrH de mil e oitocentos e noventa 
e dous, sempre nas sessões extraordmartas se <Procedeu lâ. eleição da Mesa ; 
q·ue aBSim depõe em relação ao segu.ndo item da Inicial de ·!olhas 'll.ua&. Quanto 
ao te1•ceiro Uem disse: Que só a dezenove do mez de julho soube a testemunha 
ter sido af.flrmado na· Assembl'êa Legislativa a existencia de .numero legal de 
Deputa·dos •OU seljam v·lnte e tres para a insta!lação da Assembléa Legislativa, 
visto como nesse dia referido esteve a testemunha no edificlo da Assembléa Le-
gislativa do !Estado e a.'hl soube que, .tendo comparecido é. sessão dlo dito dia 
dezenove de julho deste an.no os neputados Teixeira Leomil e Manoel DuaTte, 
foi havido oomo existente o numero legal para a lnstaUação da Assembléa, 
tendo sluo nesse sentido expedido officio ao jtUsti!icante como P1·esldente do Es-
tado, designando-se .no dito of.tlcio o dia seguinte para a lnsta!Jacão da mesma 
Assembléa; digo designado-se no dHo ollflcto, vinte, &go, o dia seguinte, vinte, 
para a i.nstallação da mesma Assembl-éa; que ouviu ainda dizer que o justifl-
cante, na qualidade .de Presidente do Estado, tendo recebido o alludido of.ficio, 
deu as necessarias .providencias para que no dia e hora õ,esignados fossem pres-
tadas no •Poder Legislativo do E6tll!do as honras devidas e de co.stume. Quanto 
no quarto Uem disse: Que ouviu 'll.e Restler Gonçalves que na madrugada do 
dia vi.nte do mez passado a policia de ro.nda ao quarteirão onde está. situado 
o ·edificio da Assemibléa Legislativa do ·Est!lldo, lâ. rua IV;isconde do Rio Branco 
.numero trezentos e oitenta e nove, notou, pela madrugada, entre quatro e cinco 
horas, um •grupo di·rlgir-se para o mesmo edilficio, pretend·endo ;nelle entrar 
pela .JlOl'ta dos f·undos, circumstancla esta que ,a, m-eema policia, tornando 
suspeitas as· intenções do ~upo, a levou a impedir a entTa·da •do m-esmo gru11o 
no edlflcio da Assemblêa ; que Isso tudo sabe por lhe ter dito como jã. depoz o 
referido Restier Gonçalves, ;no dia vinte do mez passado, cerca de onze hortas 
da manhã para melo dia, na presença de varias ·pessoas, e na rua em frente 
no edificio da Assemblêa. Quanto ao quinto i.tem> respondeu: Que, achando-se 
a testemunl1a ·no dia ·V·lnte, cerca· de melo dia, em f·rente á. porta principal 
do edlficio da Assemblêa 'Legislativa. do Estado, viu que, nesse dia v~nte de 
julho d·o mez passa·do, estavam fechadas as portas d1o m1!smo edificio, e varios 
Deputados, entr'! elies os doutores 1Poncc d-e !Jéon, P.lres .Condclxa e TeixeiTa. 
Leomil. ·batendo A 'POrta. prindpal 'Para que fosse aberta, appareceu na sa-cada 
do primeiro andar o porteiro Luiz iBaptista Coelho, o qual d·eclarou e.ntã.o e ou-
viu a testemunha, como todos os presentes, que mantinha fechadas as portas tlo 
mesmo edificio em vi:rtud:e de ordens que nesse mesmo dia vinte e no anterior 
recebera do doutor João Antonio de Oliveira Guimarães-; que ouviu ainda a tes-
temunha, na. mesma occasiã.o, -e tambem ouviram a;;; demais poosoas presentes, 
dizer o alludido porteiro, que .se achava na sacada, ter recebido ailnda naquelle 
momento ordem tam•bem do doutlor Raul IReg-fr para não abrLr as portas •do edi-
ficio, dizendo mais o mesmo porteiro que recebera aquellas ordens do doutor 
Raul Rego pelo telephone, em reiteração das que lhe •haviao:n sido dadas a elle 
portei.ro pelo doutor .João Antonio de Oliveira Guimarães ; que ouviu dizer ·Da oc-
casião que aquellas ordens dadas pelo doutor Raul Rego ao porteiro referido 'POr 
meio do telephone eram dadas pelo ·.T·uizo ·Federal, digo, eram .dadas pelo telephone 
do .Juizo Federal nesta cidade, onde, viu a testemunha, se achavam então yarios 
·Deputados eetaduaes, os quaes, pelo que >depois constou â. testemunha, alJl, no 
.Juizo Federal desta cidade, tinham ido fazer um protesto ; que a testemunha, 
como advogado, fr'!quenta o edioficio do .Juizo !Federal nestu cida'lle, e por 1sso 
-sabe que em •tal edl-flcio o ap.pa.relho telep~onlco ·estava a esse tempo no dia 
'Vinte do mez passado, como ainda estiá., ao alto da. escada, no saguão; quanto 
ao sexto ~tem respondeu: .que a testemunha ·POr -estar presente viu .que no dia 
vinte referido do mez passado, cerca d:as doze horas do dia, dlriogiam-se os 
Deputados da maioria para o edtflcio .referido da •Assembléa e ahi, na rua, tiveram 
de ·ficar estacionados, sem ·po'll.er entrar no mesmo edLficio, por conservar este .u; 
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ções do mesmo edif1cio. Quanto ao setimo item respondeu: Que ainda por-
estar •Presente viu a t€Stemuri·ha que, tendo soado a hora reg>lmental, isto 4\ 
o melo dia, -e estand·o ausentes os !Deputados que comopunham a M.esa da. 
Assem'bléa durante as sessões prepara.torla.s, mandou o doutor ILul:z Carneiro 
de Campos Ponce de Léon, no exereicio das suas a1:tl"ibuições ·de primem-o Vice-
Presidente da Assemb!éa, se procedesse, observadas as formalidades legaes; ao 
arrombamento da porta principal jl.o ediflocllo da . Assembléa, tendo a testemu-. 
nha visto então presentes o delegado de policia, doutor Valladão, e bem as-
sim um carpinte!r() que fa.zia o arromlba.mento. Quant() ao oita'Vo item respon-
deu: Que tambem por estar presente viu a testemunha que, arrombada a :porta, 
os Deputados da ma·ioria entraram no editicio da Assem'bloéa, não comJl'3,recendo 
os DeputadJos da minoria, e que em seguida, no mesmo dia, . se reuniu a A&sem-
bléa ILegl&latlva do Estado em sessão extra()r<linarta, presentes para a conetl-
tulção da Mesa, o doutor Luiz Carneiro de 'Campos Ponce de Léon, porlmeiro-
Vice.,Presidente, sfrvindo de Presidente; dloutor Galdln() Fi·lho, primeiro sup-
plente, servindo de primeiro secreta-rio, e Pires Condelxa, segundo supplente, 
servindo de segundo secretario. Quanto ao nono jtem respondeu: Que sabe a 
testemunha, por ter estado presente 111() dia vinte de julho passado, no ed.Hicio 
da Assembléa Legislativa do Jl:stado, e por ser morador nesta cidade, que o 
ju&tif!cante nem por si nem pc>r interposta pessoa, directa ou indirectamente. 
e lD.Uito menos por intermed!o da fol"Ça publica estadual ou de aogentes e 1\unc-
cionwr!os policiaes, naquelle dia vinte, ou depois, uiOO'U de quaesquer violencias. 
ou ameaças contra qualquer· membro Ç.a <Assembléa Legislativa d() Estado, ou 
IbO exercicio de B'Uas fu.ncções, ou para impedir fossem exercidas taes :func-
ções, e não tampouco usou em tempo alg.um contra qualquer meom·bro da mes-
ma Assembléa, de quaesquer violenc!oas ou ameaças que constrangessem ou pu-
dessem constranger a 1!1berdade de Jocomoçilo necessaria BJ() desempeniho do res-
pectivo mandato legislativo. Que a testemu.nha pôde ainda affirmar não haver 
razão nenhuma Jll3,ra qualquer poosivel ou imaginaria accuaação de vtolencia 
praticada pelo justi!icante em relação BJOS membros da Assemblên Legislativa do 
Estado, porquantc> a maioria dos 'Deputad<JS d!i. seu apoio a() dustif!cante lllB. 
qua:l!dade de !Presidente do Estado. Quanto ao decimo item respondeu: Que, 
presente como esteve a testemunha, no d.ta,. vinte do mez passado, ao edlficio 
da Assemb.Jéa Legislati-va di> Estado, pOde affirmar que nesse dia não foi 
vedada a entrada noo me&mo edificio àos Deputados da minoria ou a qualquer-
Deputado, finalmente, .a qualquer outra pessoa. Quant() ao decimo primeiro 
item, respc>ndeu: Que tambem pôde aff!rmar, pelas razões ,a. expostas, .ser aib· 
solutamente falso ter o justlf.icante, por sl: ou por interposta pessoa dir.ecta ou 
indirectamene, e muito menO& por lntermedio da força publica estadual ou 
de agentes ou de funccionarios de ·polida, obstado ou drmpedido exercessem os 
doutores João Antoni-o de Oliveira -Guima.rães, Raul de :Almeida Rego .e Comr-
tancio José Monnerat, o ·prlomeiro na qua.lid·ade ·de P.residente e os do·W! outros 
na de Ge<:retrurios da iMe&a, as suas respectivas funcções na sessão extraord-1-
naria da Assemb1éa Legislativa do Estaõo -convocada para o dia dez ·de ju-
nh() deste anno; que os !acbos presenciadOEI :pela testemunha e aos quaes s& 
referiu no seu depoimento, a testem.umha Os Viu oporqu1l B1l achava em com-
panhia de seu .amigo Deputado() estadual Teixeilra Leomll, presente este como 
Deputado aos mesmooo factos. !Pelo procura:dor da Republlca nada foi per-
guntado. \E como na:da mais. disse e nem lhe foi perguntado mandou o ~uiz en-
cerrll/r oo presente depoimento que, lido e achado conforme, ass'i'gnJc> com o· 
juiz 1l partes. lEu, Oscar Jullo de Carva.Jho, asorevente juramentado, escrevi. 
E eu, Antonio José da Cunha Lima 1Brag.a, escrivão, o subscrevi. (Assigna-
idos). O. KeUy. - JOCUJ'II/I.m lAI4z :SoOII'ofJ!t. - lllosé d'e Mtram.làa Vo~~~ZveTd.e. -• 
Peàr,o Sá. Quinta testem'll:nha ~ Joaquim iPretextato Restler Gonçalves, na-
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tu.ral da Capital Federal, .residente á. .rua Q·u.eiroz, cinco, nesta cidoade, com. 
tr-inta e oito a,n.nos, ·funcci(lnario pUU!Dco e jornalista, casa~, .swbendo ler 
e wcrever. Aos costumoo disse nada - P.restou a.llfirma.ção legal e, sendo 
inquirido sobre (IS U~ms da petição de folhas duas, disse quanto ao primeiro. 
Que, pela. leitura dos jornaes e na qualidade 4e ilornalista, sa.be a testemunha 
que o Justificante, na qualidade de P ·residente do Estado do ruo de .Janeiro, 
convocou a. A.ssembléa Legisla tiva do Estado para reunir-ee em sessão extra-
(lrdina,ria no dia dez de junho do corrente an•no, afim de deUber.ar sobre a. 
revisão de novas pautas para a robrança do()S impOS'Ilos de ex.pCJortação e eetatis-
tica: que, como morador desta cidade e a.!nda por ter como jornaJ.lst:a. frequen-
tado gn'ande parte das sessões preparatorias em .razão da oonvocaçll.o da As-
sembléa a que acima se referiu, póde aff!.rmar que o justf.flcante nll.o exerceu 
em dez de junho d" corr-ente anno, ou antes desse dia, qualquer ·v>bolencia ou 
coa:cção, nem revelou, por a.ctos .au fa<:tCJoB, a intençãa d!e exercer qualquer 
violencia ou coa.oeçillo relativamente a qualquer mem-bro da Assembléa Legisla-
tiva do Estado .e tam·pouco - em relação aos Deputrudos .João Antonio oe Oli-
veira 'Guimarães, Raul de Alme1da Rego e Oonstancio .José Monnerat, que, 
respectivamente como IPresident•e, prlmei·ro e segund(l Secretario, compunha:m 
a. dita Mesa. Quanto ao segundo item. disse: Que sabe, pela leitura dos jornaes, 
terem aquelles tres referidos Deputados estaduaes obtido uma ordem de habeaa-
oorpWB ·do Supremo Tribunal F'ederal para -o fim de constituírem el-les tre.s: 
a Mesa da Assemlbléa. durante tada sua sessll.o extraordinaria. Quanto ao ter-
ceiro disse: Que ass;.suu no dia dezenove de julho â sessão preparatoria, na 
qual foi dESignado -o dia immooiato, vinte, :para a installaçlio da Assembléa, 
par haver ilido deli:ber&do existirem Deputados em numero bastante pa:ra a 
dita installação ; que o ,justificante, na qualidade de Presidente do Esta.d~ 

deu as necessarias providencias para que, no dia vinte de julho opa.mado, á. 
hora. ma,rca.da, f-os.sem prestadas ao ,Poder !Legislativo do Estad•o as honras 
costuma;das e devidas, conforme soube a testemunha na sua qualidane de jor-
nalista. Quanto ao quarto illem. dlsse ~ Que a testemunha, no dia vinte do me2: 
passado, entre quatro .e cinco horas da madrugada, se achava na ponte central 
das barcas de INf.ctheroy, no aogar da partida dos bondes, esperando a distr!-
buicão dos j(lrnaes e tendo chegai!~ da oredacçll.o da Tribwna, jornal que se 
pUbllca nesta. c14ade; que nes.sa -occasião a teste.mu.nlha viu que de um grupo 
de peSSQ8.s que estacionavam na praça :fJronteira á. !Ponte Central, junto ao 
Café Londres, algumas subiram a rua •da Conceição e "utras diri·giram-se pela 
rua V.!sconde do !Rio Branco, .parando na esquina da rua Gomes Machado, de-
fronte do edific!o onde funccl-ona a .A.ssembLéa Leglsla.tiva do Estado; que 
esse facto despertou a curiosidade da testem'llnha, pelo que a testemunha di-
rigiu-se pela rua iVisconde do Rio iBranco ao lado do ma.r, e qua.ndo<Jo chegava 
â. esqui·na da rua Gomes !Machado, o grupo que alli se ruch;a.va já tinha 
subido â rua Gome9 !Machado ; -que a t-estemunha •Viu então qu-e o dibo- grupo 
se juntá.ra a um outro que descia pela. mesma rua Gomes Machado, e assim 
os dous grupos mencionados, reunidos em um sO, dirigiram-se ·PIIli'a o portão 
dos fundos da As.sembléa ILegislatiova do Esllado, portão que dá para 
a dita rua Gomes Machado ; .que nessa occasiã.o uma patrulha de pa-
lkia, coonposta d.e dous .soldados de cavallar!a, e que cwminhava pela rua 
Vlsconde do Rio Branco, chega.ndo -á esquina da rua Gomes Machado, se di-
·rigiu para (I grupo que se achava d·efronte, na calçada, ·d-o portão referido; 
qu-e a testemunha, ·do :Logar em que se ·achava, viu aquella patrulha fa1lar 
com o referido g!l'upo, isso por minutos, não tendo a testemunha se approxi-
madoo do local onde se ·aClhava. o .grupo dtmto ao .pCJortll.o referido, mas verl:fi-
cou que depols de presente a patrulha o mesrqo grupo se dissolveu ; que a 
testemunha tambem viu que quando a patrulha referida !aliava com o men-
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clon!Ldo grupo, odeste tamb·em se approxlmaram vwrios civis, nem sabendo em 
que quailid1Ld1! .se dirigiram os ditos civis, parn o alludido g·rupo ; qui! a tes-
temunha se diri.gi.u para a séd1! do -jornal Ã 7'ríbu.,..a, e âs sete ou oito !horas õa 
manhã empregaõos odaquelle jornal i·n•formal'am á test-emunha que o il'eferido 
grupo su:rprehendldo :pela dita patrulha tentava invadir o ediflcio da Af!sem-
ibléa, nelle .assim querendo penetrar. Quanto aQ •quinto i~em r·es·pondeu: Q·ue no 
dia vinte do mez passado, a testemunha com muitas autoras .pessoas tamlbem 
present€6, achava-se eerca üe meio dia, QU pouco antes, na JrUa Viseonde do 
Rio •Branco, em frente do .edifido da Assembléa ·Legislativa do Estado, e ,y;iu 
então, como tambem viram as outras pessoas presentes, que as portas daquelle 
edlfleio se conservavam fechadas; que lbatendo algum!IIS pessoas, de cujos no-
mes não se recorda, sabilndo, .porém, que algumas dellas eram :Deputados·, e 
batendQ na porta principal para que esta fOSBe aberta, viu a testemunha que 
chegava a uma das sacadas do primeiro andar ÕQ ediflcio ·o porteiro da As-
sembléa, o quaJ declarou que, <les·de a vespera .recebera ordens õo doutor João 
Guimarães .para não aihr~r as partas do edifl-clo da :A.&sem:tJléa nesse dia vinte 
do mez passado; que insistindo v-a.rias pessoas p~esentes em qtl1l o porteiro 
~o edifício d.a Assemb'léa, abrisse a ponta, este repetiu o que jê. antes di-ssera 
e a ·ccrescentou que naquene instante havia recebido pelo telephone ordens 
do doutor Raul iRego, a afl.m de que cumprisse o que já lha havLa sido <n'de-
nado, não abrindo as portas do edLficio da ·AssembJ.éa. Q'ua.nto ao sexto ~ .. 
l:'espoondeu : Que designado Q TElf1!rido dia vinte do mez passaxl.Q, ~ uma hora 
da tal'de, para installação da sessão extraordinaria, viu a testemunha, pre-
sente, camo acima disse, que os Deputados, então presentes, sendo da maioria 
os unicos que a testemunha conheceu, não puderam a. hora reginlental, isto 
é, ao meio d.ia, penetrar no edifí-cio da Assem•bl'éa, por estarem fechadas as 
portas odo 1!dloficio, e assim, tiveram de ficar estacionados na rua, em frente 
do mesmo ·edlficio; que nas immediaQões deste, não havla, então, força pu-
blica ailguma, tendo a 'Força Militar, que .prestou continencias á Assembléa, 
chegado odepo!s que as· portas do ediflcio se achavam abertas 1! os Deputados 
e o POVIO nQ recinto das sessões da AssembJ.éa. Qun•nto ao socimo item .res-
pondeu: Que a testemunha no odia vinte do mez passado, presenci.ândo oe 
factoos eomQ jA. acima disse, perguntou a alguem tam•bem }lresente o que seria 
feito pelos 'DeputadQS, achando-se fechado o edifício 4-a Assembléa, e então 
foi dito a. testemunha que o doutor P.once de Léon, primeiro ;vice-Presidente 
da Assembrt!a, por se acharem ausentes os 'Deputados que compunham a Mesa 
durante as sessões preparatorias, havia requis·itado a presença da autoridade 
pollcial ,afim de se proceder â. abertura da porta; que v-lu a testemunha al-
gum tempo üepois chegar ao local uma poosoa de automover, que lhe pare-
ceu autoridade pollclal, em seguida viu tambem que a porta se abria, pene-
trand•o QS Deputados e os presentes no edifi:cio na Assem:tJléa; que a ti!ste-
munha observou tambem si observava qualquer formaliüade Jegal para -a.ber-
tura da porta, mas não pOde precisar qual tenha sido essa formalidade, por-
que se achava. distante. Quanto ao oitavo item respondeu: Que a testemu.nha 
viu entrarem no edifido ·da IASS€m'blêa /DeputadO& doa ·ma·ioria seus conhe-
cidos, .não vendo, por-ém, pr-esente qUoS.lquer Deputado da minoria e viu mais 
que entãQ a Assembléa \Legislativa õo Estado se reun;u em sessão extm·or-
df.naria, presentes para constituição da Mesa, o ruoutor !Luiz Ca:rneiro de Cam-
pos IPonce de ILéQn, servindo <te •presidente, digo, pri-me!ro vlce-presMente ser-
vindQ de presidente; doutor Galdino Filho, primeiro supplente, servindo de 
primebl'o secretario, e Pires 1Condeixa, segundo supplente, servindo d·e segundo 
secretario. Qua:n.to ao nono item disse: Que não sO porque a testemunha es-
teve presente aos factos a que aeima ·referiu slnã.o ainda porque vê nesta 
eidade e nesta cidade semJ)re tem vist() transitarem livremente os Deputados 
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da. minoria, ·p6dil affirma.r que o ljustlficante . nem por si, nem po-.r interposta 
pessoa., -directa. ou i·ndirecta.mente, por 1ntermedio da força. • publica estadual, 
~u de agentes e funcciona.rios policiaes, não usou. na.quelle dia. vinte do mez 
passado ou depois delle de quaesquer violencias ou ameaças contra qual-
quer membro da. Assembléa Leglsla.trva do Estado, ou no exercício üe suas 
funcções, ou para impedi'l' fossem exercidas taes .funccões, e nem ainda usou 
contra. qualquilr mem·bro da mesma Assembléa de quaesquer violenciae ou amea-
ças que constrangessem ou pudessem constranger a liberda:de de locomo-
ção, necessa·rla ao desempenho do re&pectlvo mandato legislanvo. ·Quanto ao 
decim'o iteom., disse : Que ass~m a <testemunlha não viu ser veda-da aos Depu-
tados da. minoria, ou a. qualquer 10utro Deputado, n<J referido dia vinte do 
mez passado, a entrada no edificio ·da Assem'bléa. L eg!s!ativa do Estado, por-
quanto, arrombada a. ·porta, como acima di.sse, por ella podia passar quem 
quizesse. Quanto ao decimo primeiro itllm, disse: Que, tendo a testemunha as-
si&tido a varias sessões preparatOO'ias, ·como acima disse, pôde affirma.r que o 
justl!icante, nem por si, nem por interposta. pessoa, directa ou indlrectamente, 
e, muito menos, por intermedi.o da força publiica estadual ou de: agentes e func-
ci'Onarios da ·policia. obetou <Ju impediu exercessem os dourore& João Antonio de 
Oliveira Guimarães, Raul de Almeida !Rego e Constanci<J José Monne:ra.t, <1 pri-
meiro na qualidade! de IPres:dente e os d<Jus <Jutros 'lla. de Secretarias da Mesa, 
as suas respecti'VIIB 'funccões, na sessi!.o ·extraordinaria: da Assembléa Legisla-
tiva d·o Estado, oonvocada ·pai'a dez de junno deste anno; que . a testemunha 
é .repreeenta.nte nesta cidade d<J J~rnal O DiiJJI'io, que se edita na cidade do 
!Rio de Jane~o e era redactor, até vinte e sete de julho deste a.nno, do jor-
nal A T1•lb!.lhla, desta cidade ; que nll.o tem ·conhecimento oomo se procedia 
em relação 11. ele!çã<J da Mesa nas sessões extraordinarias da. Assembléa Le-
gislativa do Estado posteriores 11. Constituição de mil oitocentos e noventa e 
dous e anteriores l!.quella conv<Jca.da pal'a o dia de-J: de junho deste anno. Pelo 
d'Outor 'Procurad<Jl' da RepubUca nada foi pez-guntado e de como nada mais 
d!sst$Se e nem lhe .fosse ·perguntado, ·mandou o J•UlZ encerrar este depoimento 
que, lido e achado oonforme, a.ssi·gna com o juiz e partes. Eu, Oscar Ju-Lio 
de Ca.rvalho, escrevente juram'enta.if<J, escrevi. E eu, Antonio José da Cunha 

Lima Bra·ga, escrivão, o escrevi. (Asalgna.dos) O. K,&Uy. - Joaquim Pre-
telllta.to Restier G-onçalves. - ~Tos!§ de Miranda Va.lve?'de. - Preldro Sá. 
Achava-tSe coUada uma ·est•ampHha federal do valo-.r ·de dous mil réis, devida-
mente inutilizada com os seguintes dizeres: Emolumentos do juiz. N}ctheroy, 
trinta e um de agooto de mll novecentos e quatorze. - Lima Bra.ga, escrivã<~. 

Juntada - Ao primeiro dia de setembro de mil nov-ecentos e quatorze, junto 
a estes amos a petição que se segue. E eu, .Aintonio .José da Cunha Lima Braga, es-
crivã<~, o subscrevi. -

Petição - Illustrissimo e excellentissimo senhor doutor juiz federal na 
secÇão do Estado d'O Rio de Janeiro. O .doutm l"ra.ncisco Chaves de Oliveira. 
Botelho, nos autoo de ;}ustlflcação processada, neste juizo, em q:ue é just:rlcante, 
sendQ justificado o .doutor procu11ador da IRepublica. na. secção deste tEstado, 
pede a vossa exce!leoncia que se destg·ne novo dia e hora para 'c'Ontinuação da 
inquirição das testemunhas d<J suppHcante, intimado o mesmo 'd=tor Procurador 
da .Repllblica sob pena de revelia. E. D. Sobre uma estampilha ·federa,! dO valor 
de tresen.tos réis, devidamente inutlli=da com os seguintes dizeres: Nol.ctheroy, 
31, digo, trinta e 'UIIl de a;gosto de mil novecentos e quatorze, José de .Mira-nda 
Va.lverde, advogado. Como requer. !Designand{) 'O escrivll.o üia e hora.. iNictheroy, 
trinta I! •um de agosto de mil e novecentos .e quatorze. - O. Keil.!y. 

Des!gno o dia dous de setembro proximo vindouro, âs doze l1<Jras, para ter 
lugar a dillgencia requerida, Nicther<Jy, trinta. e um 11:!r<Jsto üe mil e onovecentos 
e quatorze. - O escrivão, Anooma José àa <JWtha IMna Braga. 

Certidão - Certifico que em virtude da .petição retro e seu respeitavel des-
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JlQCho, Intime! 0 lllXCellentlss!mo senhor doutor Pedro de Sê., procurador da Repu-
bllca., nesta secção, por todo o contil11-do do despaoho e designação do senhor es-
crlvll.o, .que pro'!)rlo ,leu e ficou de tudo sciente. O referido é verd.ade e dou :fé. 
Nictheroy, primeiro de setembro de mil il novecentos e quatorze. - O officlal 
do juizo, Amoocio ApuJcoo de IA.ma. Sclente. Nlctheroy, um de setembro de mil 
e novecentos e quatorze. - Pedro de iB'á. 

Assentada - .Aos dous dias do mez de setembro de mi-l e novecentos e 
.quatorze, nesta eldade d·e Nicthilr·oy, capital do E·stado do Rio de .Janeiro, e 
em a sa:a das audienclas deste juizo onde se achava o meritlsstmo juiz federal, 
senhor doutor Octavio Kelly, comm!go escrivão de seu cargo, presentes tambem 
as partes representadas pelos doutores .José de Mir-anda Va,Iverde e 'Pedro &. 
foram Inquiridas as testemunhas como segue. <Eu, Oscar Julio de Carvalho, es-
crevente juramentado, escrevi. IEJ eu, Antonio José da ·Cun:Qa Uma Braga., escrivão, 
o subscrevi. 

Sexta testemumha - -Doutor José Bonifaclo Gi>Mroy Leomll, natural deste 
Estado, residente nesta cidade, a l'Ua Doutor -Paulo Cesar numero sete, com vinte 
e sete annos de idade, empregado publico federal, solteiro, sabendo lêr e escrever. 
Aos c-ostumes disse nada. \Prestou af!irmação legal e sendo i·nquiriuo E'Obre os 
itena da petição inicial, respand:eu .quanto ao primeiro: Que sabe como morador 
nesta cidade e ainda por ser publico e notorio q.ue o justificante tendo convocade> 
a Assembloéa !Legislativa do Estado para reunir~ em sessão extraordinaria, em 
dez de ~unho do corrente anno, -a fim de deliberar sobre a revisão dru; :novas 
pautas, -para a cobrança dos Impostos de exportação e estatistica, não exerceu 
naq:uelill data, dez de junho, ou antes delia, qualquer violencia ou coacção, 
nem ·revelou por actos ou factos a Intenção de exercer qualquer vlolencia ou 
coacçl!.o relativamente a qualquer membro da .Assembléa Legislativa do Estado, 
nem ainda relativamente aos doutores João Antonio de Oliveira Guimarães. 
Raul de Almeida Rego e Co·nstancio Jos•ê Monnerat, que compunham .a mesa 
da dita Assemblêa 'na ·sessão antecedente. Quanto ao segundo item respondeu: 
Que sabe .quanto nelle se allega pela leitur-a dos jornaes. Quanto aQ terceiro 
tliem disse: Que sabe quanto se allega no mesmo item não só porquil t:nha Hdo 
nos [fornaes se achava des!.gnado pela Mesa da Assembléa o dia vinte de julho 
doeste a'nno para a sua -ln stalla.çl!.o, como tambem naquelle dia esteve a teste-
munha presente ê. sessão d-a Assemblêa, e aos ·factos que a precederam, no edi~icit> 

da .mesma Assemblêa. Quanto ao quarto item disse: Que foi ~nformada a tes-
temunha pelo agente Silverto, cerca dil onze horas da maDhã do dia vinte de 
julho deste anno, que ma -madrugada desse mesmo dia, entre quatro e cinco horas, 
um grupo pretenuera, pela portá dos fundos, entrar no edifici-o da Assembléa. 
L egislativa .do Estado, -â. rua Visconde -do Rio Sran~o numero tresen~os -e oitenta 
e 'llove, no que foi Impedido pela pollcia de ronda ao quarteirão, por suspeitar 
a mesma -policia das intençõ'es da-<ruelle gr-upo, que a taes horas procurava 
!Penetrar em uma repartição publica. Quanto ao quJ.nto item disse: Que no dia 
vinte ue julho deste an-no, cerca de ·onze e meia horas ·da manhã, a testemunha, 
em compa,nh!a do dQutor Oldemar de Sâ. !Pacheco, -pres'entes tambem multas. 
outras pessoas, achava-se defronte do edificlo da Assemblêa !Legislativa, â rua 
Visconde do R io Branco numero tresentos e Qitenta e nove, e viu que se conser· 
vavam fechadas as portas do mesmo edifício, tendo a testemunha visto o por-
teiro da dita Assembléa, de nome Luiz Baptista Coelho, appa.rece!' na sacada 
do sobrado, e ouviu mesmo o .porteiro decla-rar que cooservava as .portas fechadas. 
em vir.tude de ordem que :recebera do outo-r João Antonio de Oliveira Guimarães, 
ordens essas que declarou o dito porteiro lhe terem sido dadas no mesmo dia. 
referido e na v espera. Quanto ao sexto item respondeu: Qu~ a testemunha opl'e-
sente então comi> (ja, disse, verificou que os Deputados da -maioria, tendo se 
dir.!gido ao referido ediflclo da Assem·bLéa, A hora regimental, Isto é, w meio· 
dia, emcontrando fechadas as portas, .tiveram de ficar estaciona;dos na -rua em 
frente s.o mesmo edlflcio, nas immediações do qual, affirma a testemunha, nenhuma 
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força .publica_ havia, nem mesmo a que serve de guarda á. Assembléa e á. dis-
posição desta. oostuma estar. Quanto ao setimo ~tem disse : Que ao meio dia, 
1sto 'é, li. hora regimental, a testemunha viu que nll.o se achavam presentes, para. 
entrarem no edificio da Assembléa, os Deputados doutores Joll.o Antonio de 
Ollveil\8. GuimarãJes, Raul de Almeida Rego e Constancio .To.sé Monnera.t, os 
quaes compunham a Mesa QUe havia serv!<lo nas sessões preparatorlas da mesma 
Assembléa, e viu mais a testemunha que o doutor Luiz .Carneiro de Campos 
ponce de Léon, Vice,Presidente da Assembl-6a, primeiro Vice-Presidente, deter-
mtnou se procedesse com ·as formalidades aegaes, ao arrombamento da porta 
principal do edlficio; que nessa occaslll.o viu a testemunha que varlos Deputados 
da mlnm'ia, entre elles os de nome Santos Abreu, ILem.gruber Filho, Pet.xato, 
Teixeira Leite se achavam na sacada do oedMiclo onde funcciomu o Juizo Federal 
nesta cidade. Quanto ao oitavo Uem. disse: Que aberta a :porta do edlf!cio da 
Assembl~a. na fOrma que acima disse, entraram no mesmo edtflcio os Deputados 
da maioria, e as pessoas presentes que o quizeram, não tendo entrado Deputado 
algum da mi'lloria porque nenh-um delles se achava :presente ; que os Deputados 
da mah>ria em seguida se reuniram em sessão extraordlnarla, sendo a IMesa 
composta pelos doutores Luiz Carneiro de Ca.m•pos Ponce de l..iêon, como primeiro 
Vice~Prc.sidente, servind-o de Presidente: doutor Galdlno IF!lho, primeiro supplente, 
l!ervindo de primeiro Secretario, e !Pires •CO'IIdelxa, segundo supplente, servindo 
de segundo Secretario. Quanto ao nO<no Hlml disse: Que, como morador desta 
ddade, e por~ue esteve ;presente, como acima disse, no edl!icio da Assembléa, a 
vinte de julho deste a.n·no, pOde a·ffirmar que o justificante, nem ·POr si, mem 
pela · força publica ou a.gentes e funccionarios po!lcl:aes, ;tá.mals 'llsou, naquelle 
d-ia vinte, ou depois, de quaesquer vlolenclas ou ameaças contra qualquer mem-
bro da A.esemblêa Legislativa d-o Estado, ou •n.o exercicio de suas funcções, 
ou para impedir fossem exercidas taes •f-uncções, <nem usou .:11\mais contra qualquer 
membro da mesma Assembléa de Quaesquer violencias ou ameaças, que con-

-Strangessem ou pudessem constra-nger a liberdade de locomoção, necessaria ao 
desempenho do respectivo mandato legislativo. Quanto ao decimo ttem., disse: 
Que al.nda lJO.r se achar .presente, a testemunha pOde aff·irmar que no referido <dia 
vLnte de julho deste anno, depois de aberta a porta '!)rtncipal do ediflcio da 
Assembll'a, nelle entrou quem quiz, não tendo sido vedada a entl"ada a quem 
quer que fosse, ou a qualquer Deputado da minoria ou da maioria. Quanto ao 

-declmo primeiro {tem, dLsse : Que ainda, como morador -nesta cidade, pOde a.f.flr-
mar que -o justlficante, nem por ·st, nem por interposta pessoa, directa ou 
indirectamente, e multo menos por intermedio da !orça .publica estadual, ou de 
agentes e !unccionarios da polic!a, nunca obstou 0u impediu exercessem os 
doutores .João Antonio de Oliveira •Gulmar!les, iRaul de Almeida iRego e Constancio 
:José Monnerat, o primeiro na qualidade de Presidente e os dous outros 'Ila de 
Secretar!os da Mesa, a.s suas respectivas funccões, na sessão extraordina.ria da 
Assem-bl~a Leglslat!ve. do Esta:do, convocada para o -d!a dez de junho do corrente 
anno. Pelo doutor !Procurador da ~epublica nada to! pergtl'n·tado. 
E, de como nada mais dissesse e nem l-he fosse perguntado, mandou o rnerl-
tissimo juiz que se encerrasse o presente depoimento, que, lido e achado conforme, 
e.ssign-a, com o .Juiz -e partes. Eu, Oscar Julio de ·carvalho, . escrevente jummen-
tado, o eoorevi. E eu, Antonio .José da Cunha Lima Br-aga, escrivão, o subscrevi. 
{ABsi<gmados.): O. Kelly, -José BOII!i!a.cW Godfroy Loomõ,. -José de MW'an,àa 
Valveroo. - Per!rro Se!.. - Setima testemunha - Tenent~oronel Luiz Ramos 
Val.'e:nça, natural deste Estado, residente nesta cidade, á. r-ua da Conceicão nu-
mero onze, com trinta e oito a•nnos de idade, negociante, casado, sabendo •ler 
e escrever. Aos costumes, disse nada . -Prestou affirmação legal e sendo inquirido 
sobre os ;tens da petlcão 1nJ.clal respondeu, quanto ao primeiro: Que sabe, 
pela leitura dos jornaes, que o justiflcante, como Presidente do Estado, cOnvocou 
a Assembléa Legislativ-a para a sessão extraordlnaria a que se refere este item, 
e que não l-he constou ter o justlflcante neste anno exercido em dez de junho 
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ou r."ltes, qualquer violencla, {)U coaccão, ou manifestou semelhante intençãc 
relativamente a qualquer membro da .Assem·bléa Lag!slativa do Estado. Quanto 
ao segundo ~te.m disse: Que srube {) que .nelle se ·allega pelo que leu nos 
jornaes. Quant{) ao terceiro itmn, disse: Que sabe tambem ·Por ter lido nos 
jomaes, que foi marcado o dl.a vinte de julho deste anno para a lnstallação da 
Assembl<la Legislativa ·do Esta.do em sessão extraordlna.ria, e -viu a testemum.ha 
cerca ode uma .hora (la taroe, uma força publloca od{) Estado prestar conti'llencias â 
Assemblêa. Quanto 'á. materia do quarto itam., nada sabe. Quanto ao quinto it6m, 
disse: Que no ·dl.a vinte do mez de julho deste anno, cerca Ide melo dia, a teste-
mlllnha estava defronte do edificlo da Assemblêa [Jegislatlva do Estado, á rua 
Viscond~ do Rio ·Branco tresentos e oitenta e nove, e viu que se achavam fe-
chadas as portas do mesmo edlficio, achnl!ldo-se eataclonad;os na rua varios 
Deputados, entre elles {)S de nomes Octavio Ascoll, .João NDl>berto, Lassance e 
Leomil, achan,do-se presentes tam•bem outra·s ·pessOas; que não ouviu a testemunha 
declarar o 'POrteiro ·da Assemblê.a que conservava fechadas as portas por ordem 
do doutor .João Antonio de Oliveira Guimarães, mas ouviu entre as pessoas 
então presentes commentar-se o facto de ter o dit{) p{)rteiro feito na {)CCasião a 
dita declaração . .Quanto ao sexto rit.em, disse: Que a testemunha v~u :no l!'eferid<l 
dia vbnte de :Julho deste ann{), c•~rca. de meio dia, os Deputados presentes ao 
Joeal, encontrando fechadas -as portas do edifido da Assemblétl., ficaram esta-
CIOnados na rua, em frenta ao mesmo edificio, e veriflcDu mais que na occasião 
nenhuma !forca publica havia nas immediações do mesmo ediflcio. Quanto ao 
setimo e oitavo itens, 'Ilalla póde di:rer porque Tetirou-se d{) local ·justamente 
quand{) se ·fallava que se ia proceder ao arrombamento da ·POrta do edificio. 
Quanto ao nO'l'lo item, llisse: Que nlào lhe constou que o justificante no dia vinte 
de julho deste an>Do ou depois, p{)r si ou por interposta pessoa, directa ou indlre-
c1lamente, tpDr intermedio da força ,publica estadul!l.l, ou de agelll·tes ou fUill.cciOi!larios 
da policia. tenha naquelle dla vinte de d.ulho, referido ou depOis, usado de quaes-
'-!Uar vlolenclas ou ameaças • relativam€'llte a qualquer IDC'Putado 1â. Assemblêa 
LegisLativa do Estado. Quanto ao declmo item, disse: Que tcmdo se ausentado do 
1oca1 antes de ser aberta a porta do edlficio da AssembJ.éa, nada ;pôde affirmar 
em relação a este item. Quanto ao decimo primeiro .Uem,. d·isse: Que não lhe 
constou tenha o j.ustificante :por si {)U por intel'Posta pessoo, directa ou ind-irecta-
mente e muitD menos 'POr ~ntennedio da fDrça pulblica estadua•l, ou de agent63 e 
f•uncc!Dnari<ls de policia, obstwdo ou impedido exercessem •OS doutores João An· 
tonio de Oliveira Guimarães, !Raul de Almeida !Rego e JConstancio .José Mo.nnerat, 
o primeiro, na qu.ali'dade de presidente, e os dous outros •na de secretarias da 
Mesa, as suas respectivas !uncções na Allsemblêa Legislativa do Estado convocwda 
para dez de junho do corrente anno. Pelo doutor procurador da Republica nada 
foi perguntado. E de como nada ma!s dissesse e •nem lhe fosse pergunta.do, 
mandou o merltisslmo juiz encerrar o :presente depoimento que .!Ido e achad{) con-
forme assigno com o merltlssimo juiz e partes. lEu, Oscar LTulio de 'Ctlrvalho, 
escrevente juramentado, o escrevi. IE eu, Antonio .José da C'UJnha Lima Braga, 
escrivão, o .subscrevi. - (Asslgnados) O. Ke!Zy. - Luoiz RCIIIl'I,OB Va!e.nça. -
José de Miranda Va!verde. - Pedro Sá. 

Oitava testemunha - Luiz Baptista Coelho, com sessenta annos de idade, 
natural neste Esta.do, residente no ediflclo da Assemblêa Legislativa d·este Estado, 
empregado PUibllco, viuvo, 'digo vluvo, sabendo ler e escrever. Aos costumes 
disse nada. Prestou a.ffirmaci!..o legal e sendo inquirido da petição, digo, inquirido 
sobre os itens da petição inlcLal disse, quanto ao primeiro : Que sabe ter sido 
feita a convocação da Assem·bléa Legislativa do Esta:d{), a. que a•llude este item, 
por ter lido nos jorna.es e ser a testemum·ha o porteiro do edifício da mesma 
Assembl~a; que ni!..o constou a. testemunha que em dez de junho do oorrente anno 
ou antes desta data houvesse o justi-flcante 'exercido qualllUetr ;viole'llda ou 
coacçã.o, ou houvesse revelado por actos ou factos a ~ntençi!.o de exercer qualquer 
7iolencia ou coacção relativamente á. qualqu'er membro da Assembléa Legislativa. 



-147-

do Estado. Quanto ao segundo item, disse: Que quanto sabe sobre esse item 
a testemunha o sabe por ouvir dizer, isto ê, que toi concedida a ord•em de habeas-
corp.o~ a que St' refue esse item. Qu9.·nto ao terceiro ~tem disse: Que, na qua-
llda:d·e de porteiro do edlficio da Assemblêa, sabe pela Mesa desta ·foi designado 
0 dia vinte de julho deste anmo para a installação da AssembLêa, em sessão 
extraordlnaria, e se recorda •que no mesmo dia, cer<:a de uma hora da tarde, uma 
parte da força publica do Estad·o veio prestar as devidas honras a. Assemblêa 
Legislativa do Estado, na fórma do costume e <:orno sempre se pratica. Quanto 
ao quarto item, disse: Que apenas ·ouviu •dizer sobre os factos relatados nesse item. 
Quanto ao quinto item, disse: Que no dia dezenove -do mez de julho deste anno, 
:L tc~tenmnha, depois de onze :horas <lll noite, recebeu ordem do Coronel Phila-
delpho, commandamte do :corpO de 'Policia ào Estn!do, ,para não abrir no dia 
immediato, o dia vinte, o edificio da A'ssemblêa Legislativa ·do !Estado, e a 
mesma ordem a testemunha ·Communicou ao dOutor ,João Antonio de Oliveira 
Guimarães, presiti·ente da Assemblêa, communicação que a testemunha transmittiu 
pelo telephone, tendo então o doutor J"oão Anto.nlo de Oliveira Guimarães dito 
é. testemunha, .que no dia seguinte, isto ê, a vinte, conservasse fechadas as portas 
do edificlo da Assemblêa, e, cumpri·ndo estas ordens do doutor J"oã.o Anto.nio de 
Oliveira Guimarães, a testemunha, 1110 dia vinte referido, teve fechadas as portas 
do ed-iflcio da Assemblêa Legislativa do Estado. Quanto ao sexto item, disse: 
Que desl.gnrudo o refelido dia vinte, 11!. uma hora da tarde, para installação àa 
sessão extraordinaria, a essa hol"a havia ·presentes nas immediações do edtficio 
varias agentes de policia e soldados de .policia, de caval!aria. Quamto ao setimo 
item,, disse: Q·ue nada sabe quanto ao arrombam ento da porta od:o edificlo da 
Assemblêa,. achando-se então a testemunha no sotão do mesmo edi:ficio com suas 
filhas atemorizadas pelo estampido ·de varias tiros que as mesmas ouviram, 
tendo estado .a testemunha na saca·da do sobrado das oito •â.s dez da man,hã. 
Quanto no oitavo item, rl.Jsse: Que a .testemunha viu effectuar-sc a sessão extra-
ordinarla nesse dia vinte sobre, digo, sob a presiden'Cia do doutor Ponce de 
\Ilêon, servindo de secretarias os doutores -Galdino FHho e .PiTes Condeixa. 
Quanto ao nono item, disse: Que n:ão constou á. testemunha ·que o j.ustif icante 
nem por si · nem por interposta pesã.oa. •directa ou indirectamente, e muito meno;; 
pC!r intermedio da força publica estadual, tenha usado naquelle referido dia 
vinte do mez de julho deste an.no, ou depois, de quaesquer violenciae ou ameaças, 
contra qua:l.quer membro da Assemblêa Legislativa do Estado, ou no exercic:o de 
suas funcções, ou para impedir que fossem exercidas taes funcções, nem tampouco 
tenha e!le usado contra qualquer mEmJ.bro· da mesma Assembléa, de quaesquer 
violenclas ou ameaças que constrangessem ou pudessem constranger a liberdaàn 
d-e locomoção ohecessaria ao desempenho do respectivo mandato legislativo. Quanto 
ao decimo item, disse: Que no referido dia vinte deste anno, uma vez arrombada 
a. porta do edificlo da Assemb1êa não foi vedada nella, 1ll.go, a entrada nella a 
quem quer q·ue fosse. Qulllllto ao üecimo primei:ro item., disse: Que não consta. 
â testemunha ten·ha o justiflcante por si ou por interposta pessoa directa ou 
Jndirectamcnte, por interme'ilo da força publica estadual, ou de agentes e funccio-
narios de policia obstado ou impedl!do exercessem os doutõres J"oão Antonio de 
Oliveira Guimarães, Ra·ul de Almeida Rego e •Constancio J"osê Monmerat, o pri-
meiro, na qualidade de presidente e os dous outros na de secretarias da Mesa, 
as suas respectivas ofuncções em toda sessão extraordinaria Legislativa do Estado, 
oonvoca·da pelo justifi'ca.nte para dez de .junho do corrente runno. Que a tes-
temunha aproveita a ooca.sião para declarar, rebatenodo as noticias dos jornaes, 
nilo ser exacto ter sido coagida a assignar, digo, ass!gnar termo de declarações, 
·que no dia v~nte deste anno, digo, vinte de julho deste anno, assignou no edi.ficio 
da As·semblêa Legislativa do Esta,do, quando inquirida no gabinete do presidente 
da mesma Assemblêa, termo esse que ass!gnou livremente e se acha por certidão 
â tolha doze verso destes autos a foLhas quatol"Ze, tendo a·penas a testemunha 
àe fazer no dito termo uma rectif.lcação, por.qua.nto, no dia dezenove à!l juthO· 
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!oi domingo, s6 depols da.s onze ·horas da noite foi .q;ue a testemunha recebeu ordens 
do doutor João Antonio ode Oliveira Guimarães para no dia seguinte conservar 
fechadas as portas do edifício da Assemblêa, tendo rece·bido •no dia seguint~, 

'Pela manhã, !i.s dez horas mais ou menos, pelo telephone, as mesmas ordens do 
doutor Raul Rego, para que conservasse fechadas as portas do edifício da As-
"Sembléa; que a.s onze horas mais ou menos do dia vinte de julho deste a.nno pas-
sando o Coronel Philadelpho pelo edificio da AssembMa e l)erguntando é. teste-
munha que 10e achava na sacada do sobrado porque razão não abria ·as portas 
da Assernblêa, a testemunha respondeu que não a,bria pol'q.ue nesse ;sentido 
tinha recebido ordem do doutor João .Amtonio de Ollveira Guimarães. ReimQ:u!rida 
pelo doutor procurado'l" da Republica, a testemunha re&po>ndeu. Que estando a 
-casa fechada, como :l•ê. acima se ·referiU, não pôde a testemunha ver ·a pessoa ou 
pessoas que dls.pararam tiros e por essa mesma razão não as conhece. E de 
como nad·a disse, digo, nada mais ·disse e •nem lhe foi perg.unt.ado, digo, mem lhe 
fosse perguntado, mandou ·<> meritissimo juiz encerrar o· presente depoimento, 
que lido e achado -conforme asslgna com o juiz e partes. lEu, Oscar- Julio de 
Carvalho, ·escrevente juramentado, o escrevi. E eu, AntQnio José da Cunha Lima 
l3raga, escrivão, o subecrevi. (Assi.gnados) : O. KeZ'l1/. - Lu1z Ba}J'Usta OoeUwJ. 
-José de MirG!Ida Valverde. - Pedtro .Sá. 

Nona testemunha ~ Renato da Costa e SHva., com vinte e nove annos de 
idade, natu·ral deste Estado, residente :neata dd,aoo, á. travessa do Desem-
bargador :Lima Castro nUllllero tTezentos e quarenta e tres, mnpregado no Fôro, 
casado, sabendo •ler e escrever. Aos tcostumes, disse nada. Preet·ou affirma-
ção Jegal e sendo inquirido ·sobre os itens d·a inicial, respondeu ao primeiro: Que, 
pelos jornaes sob, digo, soube a testemunha od.a convocação da As13embléa Le-
gislativa do Estado a que se Tefere esse primeiro ~tem. como morador nesta ci-
dade srube que em dez de junho deste a.nno ou antes desta data o justificante 
não exerceu qualquer violencia ou coacção, nem revelou por actos ou fa:ctos 
a intenção de exercer qualquer violencia ou coacçll.o relativamente a qualquer 
membro da Assemblêa Legislativa do Estado, e muito menos eni l!'elação aos 
Deputados João Antonio de Oliveira Guimarães, Rau.l de A·1meida !Rego e Con-
ostancio Jo.sê Monnera.t. Qu8llto ao SEogundo item 'disse: Que sabe o qu~ 

nelle se \Contêm peia leitura dos jornaes. Quanto ao terceiro item disse: Que 
sa!be que foi marcado pela Mesa da Aseemblêa o dia vinte de julho deste annoo 
para installaçll.o da mesma sessão extraordinruria, e e. testemunha que assistiu 
tambem a varias sessões :preparatorias, e teve presente no dia vinte de julho 
.Tef-erido, quando viu cerea de uma hora da tarde parte da força publica es-
tadual prest111r as honras costumadas e devidas a. mesma Assemb~êa. Quanto 
ao quarto item disse: Que quanto o que nelle ·Se allega., a testemunha tendo 
no dia vl·nte de julho deste anno das quatro para as cinco horas da ma.nhã 
sahido da casa de residencia de seu pae, ::i. rua da !Rainha, onde estivera ·du-
rante toda aquella nool.te, a-tê aquella hora da manhã, por se achar bem en-
fermo seu pae, ao chegar· A rua Gomes Machado, viu nessa rua um gi!'Upo de 
-pessoas defronte da porta dos fundos do -edifiJC!o da Assem:t>léa Legislativa 
do Estado, justamente com esse grupo uma l)atrulha de polioia a caV"aMo; 
que a testemunha não 16e a}Jproximou do dito grupo, súpl,)ondo tratar-se de 
qualquer desses ln'Cldentes que dão Jogar 'é. presença da 'POlida. Quanto ao 
qumto item disse : Que no dia vinte de j>Ilho deste anno, a testemunha -qúe 
então jê. ·tinha .!do A Capital Federal e d-e lê. voltke., viu, pouco depois do 
meio dia, bastante gente defronte do edificio da. Assemblêa Legislativa do Es-
tado, A rua Visconde do Rio IBranoo numero trezentos e oitenta e nove, es-
tando fechadas as portas do mesmo edificio. Quanto ao sexto i.tem disse: Que 
na occasião em que a teetemunha chegou ao l'Ocal acima referido, viu, entre 
o0utras pessoas presentes, o Deputado Ponce de Lêon e na occasião não havia 
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no :local qualquer .força publica. Quanto ao setimo U~n ·disse: Que affl-rma ser 
verdade .quanto nelle se aJ.Jega, por.que .foi- uma ·das tes.temun.has que assignou 
o auto de arromlbamento, e assi-m sabe que Q doutor Luiz Carneiro .de Campos 
i?>once de ILéon, no exercicio das suas .legitimas attri-buições, attesta a. sua qua-
lidade de primeiro vice-presidente da .As·semMéa, durante as sessões prepara-
torlas, ordenou se procedesse ao a.rrombamento da •porta principa~ d<l ediücio 
da •mesma .At;s.embléa, Quanto ao oitavo 'ljte.n~ disse: Que sabe ser exacto tud•o 
quanto nel!e se a!lega, porque, arromba.da a porta do edifiici<l, a testemunha, 
como ·morador nes·ta cidade ·e pelo que a·cima narrou póde affirma.r que o jus-
Hf.icante, ;nem por si nem por inte:roposta pessoa, ou por intermedi() da f<lrça 
publica estadual ou ·de agentes e funccionarios po1iciaes não u.sou, naqueHe 
dia vinte -de óu·lho deste anuo, nem depois, de quaesquer vi<ll<mclas Qu ameaças 
contra •qualquer membrQ da As·sembléa Legislativa -do Estado, ou no exer-
·Cicio d·e suas funcções ou para impedir f\ossem e:xlercidJaJS jtaes funcções, e 
nem tambem usou contra qualquer membro da mesma A.ssembléa de quaesquer 
violenclas ou ameaj;aS que constrangessem ou pudessem constranger a liberdade: 
de locomoção necessaria ao ·desempenho d-o respectivo mandato legislativo. 
Quanto ao decimo iD.em disse: tQue, a.berto. a porta dei edifi:cio da Assembléa, 
a nenhum Deputado da maioria ou· minoria foi vedada a entrada no mesm<l 
-edificlo, sendo que a testemunha viu o 'Deputado Teixeira ILeomU convidar da 
rua ao D-eputado Lemgruber Filho, que se achava em uma s·acada de um 
'dos sobrados da rua Visconde do :Riio oBranco (enl:re ruas C<lronel pomea 
Machad-o e :conceição) a ·ir á mesma .Assembléa e dsto entre uma e duas horas 
da tarde, mais ou menos·. •Quanto ao ·decimo primeiro item disse: Que não consta 
á testemunha tenha o justifi.cante em qualquer tempo .e de qualquer modo 
lmpedM.o ou Oibstado exerçam os doutores, digo, exercessem ·OS dou·tor;:s João 
Antonio de Oliveira Guima•rães, Raul de Almeida !Rego e ú-otn.Stan:clp Jos'é 
Monnerat, quaesquer funcções na Assembléa !Legislativa do !Estado, ou na sua 
Mesa. Pelo doutor lP•rocurador da 'Repu·bUca foi perguntado. E de como nada 
mais ·disse e nem 1he foi perguntad.o, .mandou o meri·tlssimo juiz encerrar o pre-
llente depoimento, ·que, lido ·e achado conforme, assigno com o juiz e partes. 
Eu, Osca.r Julio 'de Carva:lho, eoorevente duramentado, o escrevi. E eu, Anto-
nio Jos'é da !Cunha \Lima !Brruga, escrivão o sUJbscrevi. (\Assignadoá) : O. K .eU.1f. 
- Roem.ttto da. ICio&ta .e Silva. - Jp,sé de !Miramula l 7atvl6?"d'e. - Pedro Sá. A:cha-
va-se collada uma estampilha fed.eral do valor de quatro mH réis devidamente 
inut!l!zada com os seguintes dizeres: Emolumentos do juiz. Nlct>heroy, ·dous 
·de setembro de mil novecentos e quatorze. - L~ Brag'a, escrivão, 

Junta:da - 'Aos tres -dias do mcz de setembro de mil novecentos e .quatorze. 
junto a estes autos a petição que &egue. E eu, Antonio, José da !Cunha Lima 
Bra•ga, escrivão, o subscrevi'. 

Petição - I!lustri·s&imo e excei!entissimo senhor doutor j.uiz federal na s~

~ção do Estado do Rio de Jaueiro - O doutor Francisco Chaves de Oliveira 
Botelho, nos autos '(].e justLficaçã-o processada neste tJuiz'O em 11ue :é suppHcante, 
sendo supp.Jicrudo o doutor procurador seccional da R-epublica, pede a vossa 
<eXCeUencia a designação d'O ·dia e .h()ra para oontinuaç1!.o da inquiriçã.o das tes-
temunhas do supp!icante, intimado o doutor Procurador <Seccio.nal da Repu-
'bU.ca para ser presente, ·S'Ob pena 'de revelia. E. D. Achava-se collada uma 
estampi<Lha federal do va:l<lr de trezentos rêis com os l!eguintes di-zeres: !Nicthe-
TOy, dous ·de &etil'nrbro de mil novecentos e quatorze. - '.Tosé de Mirandla Vat-
verdle, advogado. Desi-gno o dia quatr.o d·o corrente, ~s quatorze horas e meia, 
!P&ra ter Jogar a dUi.gencia ·requerida. Nrctheroy, .dons ·de setembro de mi.J no-
vecentos e quatorze. - O escrLv·ão, A1llto711io José d.a Cunha Lma Braga, 
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Certidão - Certifico que em virtude· da petição retro e seu r~eitavel d~
S)acho e da designação do sen·hor escrivão, intime! o excellentissimo senhor dou-
tor Pedro de Sã, Procurador da !Republlca nesta secção, por todo contelid'l) 
da mesma petiç!l.o, que elle proprio •leu e fl:cou de tudo sciente. 'O referid·o é-
verdade e d1>u fé. Nictheroy, tres de setembro de mil no.vecento.s e quatorze. 
- O official de justiça, .A m'ancio .A>pUZco dle Linn<l. Sclente. Ni'Ctheroy, tres de 
setemb·ro de mil novecentos !l quwtorze. - Pedro de J!M. , 

Assentada - Aos quatro dias do mez de setembro de mil nov~entos e qua-
torze, nesta cidade de Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, e em a sala da. 
aud!enclas, onde se achava o M. M. juiz ·federal ·senhor doutor l()ctavl~ Kelly, 
commlgo escrivão de seu cargo, presentes as partes representadas !Pelos< dou-
tores José de Miranda Valverde e IPedro Sê., fOO'am inquiridas as testemunhas. 
como se segue. Eu, Oscar Julio de Carva.lho, escrevente juramenta;do, o es-
crevi. E eu, Antonio José da ·Cunha Lima Braga, escriv!l.o, o 'SUbscrevi. 

IDeclma testemunha - Capitlí.o crosé Antonio .Alvares de Azevedo, natural 
deste Estado, residente nesta cidade 'A. rua de Santa Rooa, .numero vinte e dous 
anUgo, com clncoenta annos de idade, pre>prietarlo, -ca&ado, sabendo ler e es-
crever. Aos oostumee disse nada. Prestou afflrmação legal e sendo inquirido 
sdbre os tt6n8 da petição de folhas duas, re.5!Pondeu quanto ao primeiro : Que 
por ter lido noo jornaes que o tlustioflca.nte, na qualldade de Presidente do Es-
tado do Rio de Janeiro, convocou a Assembléa Legislativa do !Estado para re-
unir-se em sessão extraor!M.naria no dia dez do corrente anno ; que em tempo. 
111lgum constou· A. testemunha, morad·or e :proprletario nesta cl·dade, e além 
disso vereadol!' municipal, tenha '<> justificante, em dez de junho do -co!'>rente 
anno ou antes- dessa data, ·exercido qualquer violencia ou coacçã,o, ou reve-
la.do, por ados ou ·factos, a intençlí.o de ex-ercer qualquer vi'Olencia ou coacção 
relativamente a qualquer membro da Assembléa Leglslativ·a do Estado, e muito-· 
menos em relação aos doutores Joã.'O de Ol!veira Guima·rães, Raul de Almeida 
!Rego e Constando José iMonnerat. Quanto ao segundo item diss·e: Que sabe 
pela leitUI!'a dos jornaes que aquelles tres referidos Deputados obtiveram do 
Supremo Tribunaa Federal uma ordem de habl6as-corpus para constitutr~m elles 
tree a Mesa da Assembléa durante toda. a mencionada sessão extraord·inarla. 
Quanto ao terceiro' item. disse: Que nã.o se recor·da de ter sido designado pela 
Mesa ·da Assembléa o dia vinte doe julho deste anno pa.ra insta!lação della, 
por motivo da •dita sessã;o extraordinaria. Quanto a·o quarto item, disse: Que, 
porém, recorda-se de ter visto que, digo, extraordinllll'ia; que, porém, recorda-
se ter ovisto no dia vinte de julho deste anno, cerca de uma hora da tarde, 
uma parte da força publ1ca do Estado prestar as costumadas co.ntineneias A. 
.Assembléa Legislativa. Quanto ao quarto item. dll5Se: Que .ouviu fa.llar sobll'e 
o facto menciona.d'O nesse item, nli.o se lembrando, !pOI'ém, de quem ouviu. Que-
lembra-se <perfeitamente, digo, Quanto ao .quinto item. disse: Que lem-
bra-se perfeitamente de ter visto fechadas as portas do edifício da Assembléa 
Legi·slativa dO Estado, é. .rua Viscon·de do Ri•o rBranco trezentos e oitenta e 
nove, âs onze horas para o meio dia ; que sabe terem s·ido coDSell'Vad·BB fecha-
das aquellas portas por ·ordens dadas pelo !Presidente da Mesa, doutor Joãc> 
Antonio ·de Oliveira Guimarã.es, ao porteiro da mesma Assembl.éa Luiz Baptista 
Coelho, porque viu chegar esse portel•ro .1 sacada do andar do edlf\ocio, em. 
que funcciona a .Assembléa (Legislativa do Estado, e alü cerca do meio dia 
ouviu o mesmo I)Orteiro declarar que mantinha fechadas as porta.s em ;virtude 
de ordens que recebera do referido doutOI!' João Antonio de O!ive>ra Guima-
rães. Quanto ao seJrt'O item · disse: Que por estar presente, como presentes esta-
vam multas outras pessoas, viu a testemunha que os Deputados da maioria, 
cerca de meio dia do referido dia vinte deste anno, tiveram de fica;r estaciona-
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dos na rua, em frente do -edificio da Assemblêa, por ter este as portas fecha-
das e que na mesma occasião nenhuma força pu-blica -existia nas immedia-
ções do edifício ·da Assemblêa. Quanto ao setimo itt:~m disse: Que viu tamt>em 
a testemunha, por se achar presente, que o doutor Luiz 1Carne!:ro de C'ampos 
Ponee de Liêon, na sua quali1iade 1ie primeiro Vke.JP.residente 1ia Ass-emblêa, por 
se acharem au8€ntes os Deputados que anteriormente oeompuzeram a M-esa 1il:L 
Aesemblêa, determinou, observadas as formalida1ies Iegaes, se proced-esse a-o 
arrombamento da porta principal do -edi-fi.cio da Assembléa. Quanto ao oitavo 
itt:~m, 1iisse: Que, ainda por estar presente a t-estemunha, viu que, B.l'rolillbada 
a porta, penetraram os Deputa1ios 1ia maioria no edifido da A.ssembléa, ao 
qua·l deixaram então de compwrecer os ·Deputados da minoria, e viu mais r-e-
unlr-ee a dita Assembléa, presentes, opara constituiçãtl da Mesa, o douto.r Luirz: 
Carneiro de Campos Ponce de Léon, prim-eiro Vlce.,Presiãente, servln1io de Pre-
sidente, doutor Galdlno LFilho, primeiro supplente, servindo de p-rime!ro Se-
oretario, e !Pires Condeixa, segundo supplente, servin1io (l.e segundo Secretario. 
Quanto ao nono itt:~m disse: Que a t-estemunha nesse dia vinte de julho do cor-
rente anno ou depois, nem viu, nem soube, por qualqu-er modo tivesse o justl·fi-
cante, por si ou por interposta pessoa, 1iirecta ou ·indirectamcnte, por !forca 
pwblica esta1iual ou por agentes e .funccionari•oe de policia, usado de quaes-
quer violenciae ou ameaças contr·a qualquer membro da Assemb'lêa Legislativa 
do Estado, ou no exercicio de suas funcções, ou para !:mpedir fossem exerci-
das taee funeções, como tambem não viu nem soube ter Q JustUicante usado 
de quaesquer violendas ou ameaças contra qualquer Deputado e muito me-
nos prura constrangei-o ou 1ie mooo a poder constranger na liberdade d-e lo-
oomação necessaria ao desempenho do ma-ndato legislativo. Quanto ao declmo 
item disse: Que a testemunha, ainda por estar presente, viu que no ref-erido 
dia vinte deste anno, 1ii-go, dia vinte de julho deste a.n·no, aberta a porta da 
Assembléa Legislativa do Estado nella não foi vedada a entrada a qualqu-er 
Deputado da maioria ou da minoria. Quanto ao decimo primeiro item dlss1!: 
Que jâ.mais ·constou â. testemunha tenha .a justiflcante, por si ou por Interposta 
pessoa, directa ou lndirectamente por melo da força publica estadual, ou {!.~ 
agentes ou funccionarios de polkla, obstado ou Impedido exercessem os douto-
res João Antonio de Oliveira Guimarães, 'Raul de Almeida iRego e Constanclo 
Monnerat ae suas resp-ectivas funcções, -o prl:meLro na qualidade de Presidente 
e •OS outros dous no de 1Secretarios da Mesa, na sessão extraordlnaria da As-
sembléa Legislativa do Estado, convocada para o dia dez de junho 1io ·corrente 
anno. Pelo doutor /Procurador da Republica nada foi perguntado. Nada mais 
diss·e nem lhe foi perguntado, mandando o meritissimo juiz encerrar o• pr1ls-ente 
depoimento, que lido, ·e acha:do •conforme, aselog.no com o •juiz e ·partes. Eu, 
Osca.r .Julio ·de ·Carvalho, ·escrevente juramentado, o escrevi. E eu, Antonio 
.Tosê da Cunha Lima Braga escrivão, o subscrevi. (Asslgnados) .· O. Ke.ZZy. 
"- José A-ntonio .A.llvares de Azevedo. - J.osé die Miranda VaZ'I)erde. - Pedro 
Sá. Aehava-se collada uma estampilha fed-eral do valor de mil réis devidamente 
inutilizada com os seguintes dizer-es: Emolumentos do juiz. Nictheroy, quatro de 
setembro (l.e mil e novecentos e quatorze. - Vma Braga, escrivão. 

i.Juntada - Aos quatro dias de setembro de mil -e novecentos e quatorzt>, 
- junto a estes autos a petição que adeante se segue. E eu, Antonio .José da 

Cunha Lima :Braga, eserivão, o swbscrevi. 

P·etição - Tilustriss·Lmo 1l excellentisslmo senhor doutor juiz federal na 
secção do Estado do Rio de .Tanei.ro - O doutor !Francisco Chaves de Olivel:ra 
Botelho, nos autos de justificação processada n~sse .Juizo, -e em que o supp-li-
ca·nte ê juetiflcante, sendo justificado o 'doutor procurador seccional da Repu-
b1ica, pede a vossa eX'cellencia s·e designe novo 1iia e hora parn. a continuacão 
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da inquirição das testemunhas do suppUca.nte, intimado o doutor procurador 
seccional da :Republica para ser presente, eolb p~a de revelia.. E. iD. Achava-
se colle:da uma estampilha federal de trezentos· r-éis devidamente inutilizada 
com os seguintes dizeres: Nictheroy, quatro de setembro de mil e novecentos 
e quatorze. - José de Miranda Vaiverde, a.dvogado. Sim e d-esi-gne o escrivão 
dia e hora. 'Nictheroy, quatro de setembro 'lie mil e novecentos e quatorze. '-
0. Kelly. Desi·gno o dia oito do corrente, ae doze horas, ps,ra ter Jogar a 
diligencia requerida. Nictheroy, quatro de setembro de ·mil novecentos ,. 
quatorze. - O esorivão Antonio José da Ounha [.!ma Braga. 

tCertidão - Certtf!co que, em virtude da petição retro e seu ·respeitavel 
despacho, intimei o senhor doutor Pedro de SI!., procurador da Republica, nesta 
secção por todo o conte(ido da mesma pet!ção, que eJ.le proprio leu e ficou de 
tudo sciente. O :referido é ver-dade e dou fê . .Nictheroy, quatro de setem-
bro de mil novecentos e quatorze. - O officla! do .JuiZo, Amancio Apulco 
de Lima. Sciente. ·Nictheroy, Q.uatro ue setembro de mn novecentos e qua-
torze. - Pedro tSá.. 

At>sentada - Aos olto dias do mez de -setembro de m!J e novecentos e 
quatorze, nesta cidade de Ni:ctheroy, ca:pital do ·Estado do ;Rio de Janeiro, e 
em a sala das audienc!as, onde se achava o merltissimo juiz feeral, senhor 
douto.r 'Octavio Kelly, commlgo escrivão de seu cargo, .presentes as part~ 

por seus representantes doutores José de Miranda lVa.iverde e Pedro SI!., fo-
ram !!lquiridas as testemunhas como ,se segue: Eu, Oscar J'uli'o de ca.r.valho, 
escrevente juramentado, o escrevi. ;E eu, .Antonio José da Cunha Lima Brag·a, 
escrivão, o subsorevJ. 

Decima primeira testemunha - Leo.poido Lopes iVia.nna, natural deste ES-
tado, residente em IPetro:polis, a. rua Coronel Veiga, numero cento e de?:enove, 
sendo que durante a semana reside no dificio da Aseem•blêa, com c!ncoenta e 
quatro annos de idade, funccionSJI'iO publico, casa:do, sabendo ler e escrever. 
Aos costumes d:sse nada. ,p.restou afflrmat;ão legal ·e sendo inquirida sobre 
'OS 1>t<ms da petição iniciai disse quanto ao primeiro: Que na qualida'lie de con-
tinuo da Assembiêa Legislativa do !Estado eB~be ·que esta f·oi convocada pelo 
justif!.ca.n te para reunir-se em sessão extraordinaria a. dez de junho do corrente 
anno ; que á. testemunha não constou que antes daqnella data ou nella tenha· 
o dust!flcante exercido qualquer violenci·a ou coact;ão, ou revelado, por actos 
ou factos, a intenção de exercer violencia ou coacção, relativamente a qua.J.-
quer membro da Assemblêa 'Legislativa do Estado. Quanto ao segundo item. 
disse: Que, pela leitura dos jornaes· e por ouvir dizer na Assemblêa Legielativa 
do Estado, sa,be que os doutores .João Antonio de OliveLra Guimarães, Ra.ur 
de .Almeida Rego e Constanclo Monnerat obtiveram uma. ordem de ha.beas-
c.orpu, do Supremo TribllJlal Federal, para ellee· constituirem a !Mesa da mes-
ma .Atlsemblêa, dwrante toda a referida sessll.o extraordlna.ria. Quanto ao ter-
<'•eltló Hun. ·éi~F-f'i!: Q'ue a testemunlla, :na qualidade ·de continuo da At>sem-!J.léa 
L~.gisla.tiva do 'Estado, sabe que a iMe;sa da Assembléa, no dia dezenove do moez 
deste anno, designou o dia seguinte para e. · installat;ão da mesma Assemblêa, 
tendo sido a testemunha, po.r estar ausente na Capital 'Federal o porteiro :UUÍ1l0 
Baptista Coelho, quem recebeu os 'dous officios em que se communicava, em 
um ao justifica.nte e em outro ao Secretario Geral do Estado, a installação 
da Assembléa no dia seguinte, e a testemunha., recebendo os ditos· offi'oi.os, os 
collocou nos respectivos enveloppes, tazendo nestes oo respectwos endereços, 
mandar..do -entregar, por um empregado da. 1Assemb1êa o o!ficio d<Jrit!lido av 
Presidente do Estado, e mandando colloca.r no Correio o of.ficio destina'lio ao 
SecTetario Geral do Estado, visto ser 'domingo o dia dezenove de julho deste 
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anno e MSJm em tal dia se achar fechada a Secretaria Geral do Estado. Quanto 
u.o quarto Uem, disse: .Que apezar de ter pernoitado na noite de dezenove para 
vinte de julho do <:ol'rente anno, no edl!icio da Assembléa Legislativa do Es-
tado, A rua Visconde do iRio Branco numero trezentoo e oitenta. e nov.e, nesta 
cidade, não viu a testemunha o que se allega nesse item, tendo-lhe bsso a.hi 
se allega sido referido no correr do referido dia. vinte mendonado. Quanto ao 
quinto item, disse: Que sa:he que por ord.em do doutor João Antonio de Oliveira 
Guima.rães esteve fechado o edtficio da ABsemtlléa Legislativa do Estado, A 
rua !Visconde do .Rio Branco trllmero trezentos e oitenta e nove, e Lsso sabe 
porque não só se achav·a no mesmo edifido a testemunha como tambem poo-que, 
na V'ElSpera, cerca de dez e tanto horas da noite, viu o ·porteiro Lul!z Baptista. 
Coelho fallar pelo tele(lhone ao doutor João Antonio de Oliveira Guimarães, 
e perguntando a testemunha ao dito po·rtelro de que se tratava, foi-lhe dito 
Pelo mesmo porteiro que o .referido doutor João Guimarães dava ordens para 
no dia seguinte estar fechado o edificio da Assem'bl'éa. Quanto ao sexto Uem, 
disse: Que ainda, como -continuo da Asseiii!bléa e por se achar no edlficlo desta, 
viu a testemunha que no referi-do dia vinte de julho do corrente anno, cerea 
de melo dto., oo Deputados da maloria se achavam estacionados na rua em 
!rente do editlclo da Assembléa, por se acharem fechadas as respectivas portae, 
e viu mais que então nas lmmedJ,ações do edi.fldo da Assembléa nenhuma forç& 
publica havia. •Quanto ao setimo i.tem, disse: Que .sabe ter sido a.rrombada a 
porta principal do edlficlo da ·Assembléa Leglslativ·a do Estado, pouco depois 
do melo dia, e l&so sabe porque, se ·achando no interior do mesmo edlfl'cio, 
viu o 'barulho feito para se !orçar a porta principal do dito edl!icio, o que foi 
feito, sendo assim aberta aquella. porta. principal, Quanto ao oitavo item, disse: 
Que .ainda por se acha.r no edlficlo da. Assembl'éa, sabe a testemunha que, 
cono!or.me viu, a.rromba.da. a porta principal do edlflcio, e não estamdo presentes 
os Deputadoe da minoria, reuniram-se oo ·Deputados da maioria, cerca. de uina 
hora da .tarde d·a.quelle dia vinte, sob a presidencia do doutor Ponce de Léon, 
&P.orvindo de secretarias os doutores IGaldino Filho e Pires Condeixa, tendo en-
tão a. testemun•ha. tambem visto chegar uma. parte da força publica do Estado 
que v.elu na fórma do cootume prestar a: continencla i!. Assembléa Legislativa 
do Estado; que recorda...se tambem a. testemunha que no dia :referido de vinte 
de julho do corrente anno, cerca de onze horas da manhã, o porteiro •Luiz 
Baptista Coelho .recebera pelo telephone ordens do doutor Raul de Almeida 
!Rego para não abrir o edificlo da Ast~embléa. Quanto ao nono it~, ~se: 
Que a testemunha. não v·iu. nem .lhe consta que o justlficante, no dia vi·nte 
de julho do cor.rente anno ou depois, tenha, por si ou por intel'posta pessoa, 
directa ou indirectamente, pela !orça publica, ou por agentes e !unccionarioe 
de policia, W!ado de quaesquer vl.oiencias ou ameaças contra. qua;lquer meml>ro 
da ·Assembléa. Legislativa do Estado ou no exereicio de suas tuncções, ou para 
impedir serem exercidas taes funcções, e tão pouco tem usado contra. qualquer 
membro da. mesma Assem•bléa, em qualquer tempo, de quaesquer violencias ou 
ameaças que constrangessem ou pudessem constranger a liberdade de locomo-
çlo ·necessaria. a.o desempenho do respectivo mandato legislativo. Quanto a.o 
de cimo item, -disse: Que no referido dia. vinte de Julho do COl'l!'ente anno, ar-
ro.Jlllbnda a porta ·principal do edlfiocio da Asseml>l'éa, nella penetrou quem qul.z, 
nlo tendo skio a. nmguem vedada a entrada a.o moomo edifício. Quanto ao 
dec!mo primeiro 'llt'em., disse: Que jll.mals constou i!. testemunha; tenha o justlflcan-
te, por si ou por i.nterpoota pessoa, d·irecta ou ind.lrecta.mente, opor lntermedio da 
força publica. estadual, ou de agentes e tunccionarios de polici.a., obstado ou impe-
dido exercessem os· doutores Jolo Antonio de Oliveira Guimarães, 'Raul de Al-
lllle!·da Rego e Constanclo José -Monnerat, o primeiro na qualidade de Pre&L-
d~nte e os dous outros na de secreta.rios da Mesa, as suas respectivas funcçõea, 
na sessão extraordlnaria da Assembléa Legistativa do Estado, convocada para 
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o dia dez ode junho odo corrente anno. Pelo doutor Procurador da Rerlll'b!ica 
nada foi perguntado. Na·da mais d.isse e nem lhe foi perguntad'O, mandando o 
merltlasl.mo juiz encerrar o presilnte depoimento, que, !ldo e achado conforme, 
assigna com o Juiz e partils. Eu, Oscar Julio de Carvalho, eecrevente juramen-
tado, o escrevi. E •eu Antonio Josê da Cunha Lima Braga, escrtvã.o o subscrevi 
- (Asslgnados) O. Kelly. - Leopoilào L'opes Via,nm.a, - llosé de Miranda Val-
verde. - IPedro .Sá,. Achs:va-se collada uma estampl!ha federal do valor de m~l 
r~s devidamente inutilizada com os seguintes dizeres: IDmolumentos do Juiz. 
Nictheroy, nove 'de setembro de mll' novecentos e quatorze. Lima Braga, es-
crivão. 

Juntada - Aoe dez dias de setemlbro ode mil novecentos e quatorze junto 
a estes autos a petição que se segue, E eu, Antonio José da ICunlia Lima Bor.aga, 
esortvão, o subscrevi. 

'Petição. DlUIStrissimo e exce!lentissimo senhor doutor juiz federal na se-
cção do Estado do IRio de Janeiro . .Q doutor Francisco Chaves de Oliveira Bo-
telho,. na justificação em que, neste juizo, é requerenté, sendo requerido o dou-
tor !Procurador Seccional da Republica, pede .a vossa excellencia se digne, digo, se 
desilgne novameJtte dia e hora para a continuação da inquirição das testemu-
:nhas arroladas, !Intimado o mesmo dQ'Utor Procurador Seccional da RepUJb!ica para 
ser ·presente, sob pena de revelia. E. D. Achava-se collada uma estampl1ha 
federal do valo.r •de trezentos réis devidamente inutilizada com os seguintes di-
zeres: Nlctheroy, oito de setembro de mil novecentos i! quatorze. - José de 
Miranda Valverde, advogado. Sim e designe o escrivão dia e hora. NLctheroy, 
oito de siltembro de mil novecentos e quatorze. - O. K;el!y. Designo o dn·a 
onze do corrente ê.s treze horas pa.ra ter Jogar a dillgencia qr,equerioda. Nicthe-
roy, oito de setembro de mil novecentos e quatorze. - O escrivão, A'l!.t.cmio 
José àa C~ta Li~ Brega. Certidão. Certifico que em virtude da petição 
retro e seu respeitavel di!spacho e tambem da di!Signação do senhor escrivão, 
intime! o ·excellentissimo senhor doutor Pedro de S·ê., Procurador da Repub!ica 
nesta secção por todo o conteúdo da mesma, d.espachD e des·iognação que ellle 
proprio leu e ficou de tudo sciente, O referido é verdade e dou fê. Nict heroy, 
dez 1ie setembro de mil novecentos e quator-ze. - O official do duizo, Amancio 
Apulao de Lima. Sciente. Nictneroy, dez de setembro de mil novecentos e 
quarorze. - Pedro Sá. 

Assentada. Aos onze dias do milz de setembro de mil novecentos e quatorz'e, 
nesta cidade de Nictheroy, capital -do Estado do Rio di! Janeiro, e em .a saln. 
as audiencias deste juizo onde se achava o M, M. Juiz federa,! senho.r doutor 
Octavio Kelly, commigo, escrivão de 'seu ·ca.rgo, presentes as partes por seus 
representantes doutores José de Mlranda ;v'alverde e Pedro Sê., fora.m inquiri-
d·a.s as testemunhas como adiante segue, Eu, Oscar Julio de Carv·alho, es-
crevente juramentado, escrevi. E eu, Antonio José Cunha !Lima •Braga, escr!-
vão, o su•bscrevi. 

!Decima segunda testemunha - Doutor !Ramos Benito Alonso, natural deste 
Etltado, residente (L rua Miguel de Frias numero cincoenta e sete, nésta cidade, 
com vLnte e Beis annos de idade, advogado, casado. Aos costumes disse n·ada. 
iP.restou affirmaQão legal e sendo 1nquirido sobre os ~tens da petição de !olhas 
duas, 'disse: Quanto ao primeiro ·que sabe pela leitura. doe actos of·ficiaes do 
Estado, ter sido fe!ta a convocação da Assem-bléa Legislativa do Estado, para 
a sessão exbraordinaria a que se refere este item; e nada consta (L testemunha, 
tenha o justificante, em dez de junho do corrente anno, ou antes, exercido 
qualquer violencia ou coaccão, ou manifestado por actos ou fa;ctos a intenção 
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de exercer qualquer violencia ou coacção, relativamente a qualquer membro da 
Aesembléa Legislativa do Estado, tanto a.s&im que esta aUâ.s nem numero le-
gal 'para funccionar se -reunia ·em sessões prep!llratoriaa. Quanto ao segundo item, 
disse: Que salbe pela leitura dos ;loma.es ter sido dado o li~·COT'f/148 a qae 
se refere este item. Quanto ao tereelro item:, disse: Que sa'be por acompanhar 
a ·publicação dos ·actos officiaes do Estado ter sido designado o dia vinte de 
julho d~ste anno para lnsta!la.ção da :Assemblêli. Leglelativa do Estado em ses-
"São extraordina.rla. Quanto ao quarto, que, sabe apenas por ouvir dizer, do que 
nelle se .al!ega. Quanto ao quinto que, a testemunha, morando nesta cidade, 
dldglu-se, no !dia vinte de ~ulho do cor.rente anno, cerca de onze horas da ma-
nhã., para a ;ponte Central das barcas ·de Nictheroy, a qu.e fica proxlma ao 
ediftc1o da Assemb!éa !Legl.slativa do Estado, e tendo a testemunha seguido para 
e. Capital Federa·!, na barca posterior ao melo dia, viu 1;1ue du•rante todo o 
tempo que esteve nas immediaçõ~s da alludida ponte, e emquanto não seguiu 
para o -Rio de .Janelro, que se conservav·am fechadas as partas do edificio da 
Assembléa Leglslat!VI!I. do Estado do Rio de .Janeiro, tendo-lhe sido dito entãG 
J>Or varias pessoas, entre as quaes Bonifacio !Leomil, que aquellas portas se acha-
vam !fechad-as por ordem da Meea. da ~ssemblêa Legislativa do Estado. Quanto 
ao sexto item, que .no alludid-o dia, e no iempo indicado· não viu a testemunha 
torça publlca nas lmmediações do ed1ficio da Assembléa Legislativa do Estadlo, 
J)orque mesmo niseo não reparou, e viu mais. fechadas as portas do ediflcJ.o, 
estacionados defronte de!le, onde não havia força pU!b!lca alguma, varios Depu-
tados da maioria, entre os quaes os doutores Theodoro Figueira, Everardo Ba-
ckheuser e Ponce de Lêon, nã.o tendo visto nenhum dos Deputados da maioria. 
Quanto ao setlmo Ucm, diese: Que não assistiu ao acto de arrombamento, mas 
ouviu dizer na occasíão que se ia 'Prooeder ao ar-rombamento, o que de facto 
sSJbe que se fez. Quanto aG oitavo it001o, qu.e sa·be apenas, p(}r ouvir dizer e 
:pelos jornaes o que nelle se allega. Quanto ao nono item, que a. testemunha. nlj,o 
viu exercer ·nesta cidade qualquer violencia ou coacção em relação a qualquer 
iDeputado da :Aesembléa Legi.slativa do E&tooo e sabe ·que o justLficante jâmals 
a exerceu, tant(} que, no 'dia vinte e um de julho deste anno, nesta mesma ci-
dade, em outro loca.!, reun!Jram-se os 'Deputados da minoria. Quanto ao decimo 
-it6m, que, apenas por -ouvir dizer, salbe que nG dia vinte de Julho do corrente 
.anno, arrom'bada a ·porta principal do edif1cio da Assemblêa, ne!le a' nlnguem 
foi vedada a ~ntrada. Quanto ao declmo primeiro item, que, p6de af!irmar qu& 
o justifl~ante, por si· ou por interposta pessoa, directa ou 1-ndirectamente, por 
1ntermed1o da !orça publica., -ou de agentes e funccionarios de policia, em tempo 
algum o·bstou ou ~mpediu exercessem os doutores .João Antonio de Oliveira Gui-
marães, !R&ul de Almeida Rego e 'OO'Ilstancl!o .José \Monnerat, as suas ·respecti-
vas tuncções !ll.a. Mesa da .Assem'bléa Legislativa do 'Estado, em sua sessão ex• 

· tra.ordLnar!a. Pelo dout-or procurador da Republlca nada ·í;>i pel'gUD.tado. Nada 
mai-s disse e nem lhe !-oi tperguntado, mandando o .Juiz encerrar . o presente 
depoimento que lido e achado CGnforme, .asslgna com G Jui-z e poal'tes.. Eu, Os-
car tru!io de Carvalho, escrev61lte j'ura.mentado, -o escrev.l.. E eu, Antonio .José 
da Cunha iLI.ma ·Braga, escrlvão o escrevi. (.Assignadoo) : O • KeZly _ - R<Dm.OB 
Benito ;,Uomo. - José ·ãe !Miranda VaWel1'de • ..._ P·edtro ·.sã. 

i>eclma terceira. test<emunha - .Silverio Dias da Si1va, com ctncoenta a.nnos 
de Idade, natuTal deste Estado, residente nesta 'Cidade, é. rua Gener3.! Andrade 
Neves numero noventa e tres, moderno, empregado p11b!i.co estadual, ea.sado, sa-
benoo ler e escrever. Aos costumes disse nada. :P:restou aff.irmSJÇão legal e send'O 
Inquirido sobre os itens da petição inicial dlsse, quanto ao primeiro, que teve 
notiCia da conv-ocação da .A.ssembléa [.egl.s!ativa d'G Estado a que allude este Uem, 
<pela leitura. dos jornaes, não COD!ltando a. testemunha que 0 jus ti!ficante ~hlt 
qua·Iquer tempo tenha exercido ou manifestado a ·intenção de exercer qualquer 
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violencia . ou coacção relativamente a qualquer membro da Assembléa Legisla-
tiva do Estado. Quanto ao segundo ~tem. que ea.be pela leitura dos jornaEB 
do hal1ea.8-'C1orpWB a. que se refere eete Uem... Qu-anto ao terceiro ;tem que ainda 
pela leitura dos ;jorna..es sll!be de quanto se a!lega neste item. Quanto a-o quarto 
ft6m, ·d.isse: que a testemunha na qualidade de •c.hefe dos agentes de segurança 
publica nesta cidade, fot escalad-o para <fic·ar da noite d·e ·dezenove para o di:a. 
vinte na ponte Central das ·barcas de NÍICtheroy e -a:hi ouvio a testemunha que 
se dizia esta.r intencionado um assalto nocturno ao edifício da Assemlbléa Legis-
lativa do Estado, afLm 1le serem sUbtrahi1las as actas, acta.s estas que a teste-
mun-ha não sabe quaes sejam; que a testemunha tratou de ficar de precau-
ção na pcmte das barcas, quando, de quatro para cinco horas da manhã, 
atracou uma barca vinda da Capital [Federal e da .q.ual desem:barcaràm, entre 
outros passageiros, d·ous d·e so·biretudo e caollte-nez, desconhe·c.~dos da. test<Omunha, 
e que Jogo se dirigiram .pa·ra o j-ornaleiro, que estaciO'lla .defronte â. ponte, .e 
comprando ambos um ~ornai, procuravam ambos junto ao poste e lampeão de 
luz electrica, ler qualquer cousa no dito j-ornal; que os mesmos dous indivi-
dues, tendo um del!es guardado o jornal, se diri-giram em seguida para os lados 
do edifício da Assembléa Legislativa do Estado, ã rua •Visconde do Rio Branco 
numero trezentos e oitenta e nove; que desconfian1lo de taes in1lividuos a tes-
temunha oclmmou O'B dous agentes Paulo d·os ISantO"S ·Lobo e .A!~arko Camargo 
e EIIIl com!lanhia destes seguiu os dous alludidos :i.ndivoiduos, os quaes chegando 
á. rua Cor-onel Gomes Mach81do, subiram ao lado direito, isto é, ao !·81do opposto 
ao ecUficio da Assembl'éa, e a testemunha com seus dous companheiros ac-om-
panhou su.bindo .peJa .calçada do lado esquerdo, isto é, do 'lado do edifíci-o- da As-
sembléa; que mais adeante, pouco depois do portão dos fundos do edifício <la. 
Assembléa os dous ditos indivlduos j-untaram-se c().m mais tres depois 1le terem 
atravessado a .rua, para encontrar estes ultimos que alU d·â. se achavam ; que a. 
testemunha .e seus dous companheiros ficaram estacionad.os defronte ao dito por-
tão, s-em que a testemunha e seus companheiros reconhecessem aquelles tres 
indivíduos que jâ na rua se aohavam.; que os cinco referidos iruliYiduoo di-rl.· 
giram-se para. o menciondo portã'O e um delles •pretendeu abrir o trinco do 
dito portão; que nesse momento .a testemunha disse ao tal individu-o que não 
permittia a sua entrada pelo mesmo portão, visto, disse a testemunha, cor.rcrem 
boatos a que ~ alludiu, que então o ref·erMo individuo disse ~ testemunha, o 
que faria a testemunha caso elle, :ISto é, o dito indiv·iduo t<Ontasse 'Pela forca 
ent.rar pelo; dito portão, ao que retrucou a. testemunha que repe!leria a d'OTÇR. 
com a força; que então quando se acha-vam digo, achavam nessa discussão, v Lu 
a testemunha apiJroximar-se um grupo de seis ou sete pessoas, -vindas do lad:O d·a 
rua VIsconde de Uruguay e desse grupo destacar-se um individuo de pala e cha.-
péo ·desabado, com •O rosto encoberto, e ta.! individuo postando-se :na calça1la do 
lado owosto chamou com um psio• e 'Um aceno de mão o individuo que discutia 
com a testemunha, acenando com a mão para os outros .que ·S·e l!"eti-
rassem; que 1nessa occasião com gestos q.ue fazia, deSICobrlndo, a testemunha 
poude ,per.feitamen.te reconhecer, como reconheceu, com seus dous companheiros 
jâ referidos, que aquelle individuo de pala e chapéo desabado, e que viera com 
um grupo de seis ou sete indivíduos, era o ·proprio Senador !Nilo ;peçanha; que 
os dous grupos reunidos subiram a rua Coronel Gomes Machado até .a Con-
ceição, entraram na ;rua 'Visconde de Uruguay até a da Con·c.eiç;ão, onde :tomaram 
o bonde de numero cLncoenta da linha do .Sacco. de s,, :Francisco; .que dahi a tes-
tetn'unha e seus dous companhei:ros seguiram para a ponte Central das barcas, onde 
ficaram até ama:nhecer o dia. Quanto ao quinto item, disse: Que âs cinco horas r1a 
manhã quando a testemunha se retirou de seu serviço, ainda se conservavam fe-
chadas as .portas do edificio da .Assembléa, não sabendo a testemunha do que oc-
eorreu em seguida, nesse mesmo dia vinte d·o corrente anno, porque tendo passado 
em claro toda a noite, se retirou va:ra descançar em sua casa e ·Msim respon1l'El aos 
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itens quinto, sexto, setimo e oitavo da justificaç;ll.o. Q·uanto ao nono item, disse~ 
Qu-e não constou !\. testemunha ter o ju.stifioa-nte em qualquer tempo pratica® 
ou tentado p.l\aticar qualquer v.iol-enc;a ou coacç;ão relativamente a qualquer 
membro da Assembléa ILegi&lativa do Estado. Quanto ao decimo item, disse: 
Que tendo se retirado para sua 1:asa no referido dia vinte de julho deste anDO() 
:nada soube de vista em ·relacll.o ao que occorreu no edificio da Assembléa Legis-
lativa do Estado, qua-ndo foi aberto 0 mesmo edifielo, não lhe constando que então 
tenha sido -vedada a entrada nella a qualquer :Deputado. Quanto ao decimo pri-
mei-ro it~~m, disse: Que conhece os Deputados estaduaes doutores João Anton1'0> 
de Oliveira Guima.rães, Raul de Almeida Rego e Constanclo JoS"é Monnerat, 
cUgo, Raul de Almeida Rego, não 1:onhecendo 'pe<;soalmente o Deputado Con-
stanclo José IMonner.at, tendo a testemunha recebido sempre ordens para ga-
rantir as pessoas dos mesmos Deputadoo, fazendo-lhes franca e livre entrada 
no -edificlo da Ass·embléa. Pelo d·outor 'Procurador da Republica nada foi per-
guntado. E ·como nada mais ·dissesse e nem lhe fosse perguntado mandou o Juiz-
encerrar o presente depoimento, -que lido e acha.do comforme, asslgna com o 
Juiz e partes. Eu, Oscar Julio de Carvalho, escrevente jur<~~mentado, o escrevi. 
E eu, Antonio .José da Cunha Lima tBraga, escrivão o su·bscrevi. (Assignados) ; 
O . Kelly. - 8Uverio D·ipa da 8tlv.a. 1--- José M M'llra?tàa V Glverde. - Pedro Sá. 
- Estava collada 11ma estampilha fedceral do valor de dous mil réis, devida-
mente inutl:lizada com os seguintes dizeres : Emolumentos do Juiz - Nictheroy,. 
onze de s~tembro de mil e novecentos e qua,tor:re. - Lima Braga, escr!vã1>. 

Juntada - Aos onze dias do mez de satembro de mil e n-ovecentos e qua-· 
torze ,junto a estes a:Jtos a petição q.ue se segue. E eu, Antonl-o José da CU>nha· 
Lima Braga, escrivão, o subscrevi. 

Petição - Ill\J5trissimo e 'Execellentissimo ·Senhor Doutor Juiz Federal n.:.. 
Secção do \Estado do :Rio de Janeiro. O doutor Francisco Chaves õ.e Oliveira-
Botelho, nos autos de justificaç;ão, processad-a neste cj·uizo, em que é justl-ficamte, 
sendo justificado o doutor procurad01· ·da Republica, ped-e a Vossa Excellenci& 
se des~gne novo dia e hora para a continuação da inquirição das testemunhas 
offerecic1as pelo suppl!cante, intimado o cloutor procurador parn ser present,~. 

sob pena lie revelia, e substituldas as testemunhas :Elias Cabral e Mario Moraes· 
pelas infra arrol~as. E. D. Testemunhas: Coropel Jo!l.o IP·hiladelpho da Rocha, 
com-mandante da força miHtar do :Estado; doutor iN~r!val Soares de Freitas, 
e.d'Vogado, morador nesta cidade. Aehava-se coJI.a<'la uma estampilha federal do-
valor õ.e tresentos réis, devldamen te inutilizada eom os seg11intes dizeres: Nictheroy, 
onze de setembro de mil novecentos e quatorze. - José de -Miranda Yalverde, 
advogado. !Nos autos, como requer, designamdo ~ escrivão dia e hora. Nlctheroy, 
onze de setembro de mil novecentos e quatorze. - O. Kelly. Designo o dia 
quatorze do corrente !í.s treze horas para ter lugar a diligencla requerida. 
Nictheroy, onze de setembro de mil novecentos e quatorze. ,Antonio José da 
Cunha Lima <Braga, escriv!l.o. Sciente - Nictheroy, onze de setembro de miT 
novecentos e quatorze. - Pedro Sâ.. 

Cert!õ.ll.o. Certifico que em virt-ude da petição retro e seu respeita-
vel despacho e •tambem da designação 'do senhor escrivão, ·intimei 
o excellentissimo sen'hor õ.outor Pedro !Sá, .procurador da Republica 
nessa secção do iEstado do Rio, por todo o conteúdo da mesma petição . 

. seu despaeho e designação, que elle proprio leu e f.icou de t1ldo sciente. O re-
ferido oé verdade e <'lou fé. Nictheroy, onze de setembro de mil novecentos e 

. quatorze. O offlcial d·o juizo, Amancio ApuJco de Lima. f])e·sta seis mil réis paga.. 
Assenta'<in. Aos quatorze dias do mez de setembro de mil ·novecentos e ·quatorze, 
neata cidade de Nictheroy, cwp!tal do Estado d·o iRio d·e Janeiro e em a sala 
das audlencias deste juizo, onde se ·achava o M. M. juiz ·federal ·doutor OctaviO> 

' Kelly, comm!~o escrivão de seu eargo, presentes as partes por seus representa.nte& 
doutores Josoé Miranda Yalverde e Pedro sa., foram inqllliridas as testemunhas 
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-como adiante se segue, Eu, Oscar Julio d.e CarVBilho, escrevente duramentado, 
~ escrevi. E eu, An•tonio José de Carvalho Lima Braga, escr!v§.o, o subscrevi. 
Decima quarta testemunha doutor Norlval Soares de Freitas, natural deste Estado, 
resid-ente nesta cidade, com trinta annos de idade, advogado, casado. Aos ooatu-
mes disse 'Ilade.. 'Prestou affiTinação lega•! e sendo inquirido os itens da 'J)eUgão 
inicial disse: Quanto ao primeiro que sabe por ter lido o respectivo decreto no 
jornal offlclal do Estado, que o just1ftcante na quruldade de :?·residente do 
Estado do Rio de Ja!Nliro convocou para o dia dez de jU'Ilho do coi'I'ente anno 
a assembléa Legislativa do Estado .a reunir-se em sessiio extraordinarla no dia 
dez de junho do oorrente anno, .e pôde affirmar, como morador desta cidade, que 
o jusUficante naquella data ou a.ntes della nenhuma vlolencla ou coaocll.o pratiCOu 
Telatlvamente a quSJiquer Deputado da Assembléa Legislativa do Jllstado, nem 
rev.elou por actos ou factos a intenção de pm.Ucar qualquer vlolencia ou coacção 
para com os Deputados da mesma Assemblêa, Quanto .ao se!l'Undo item disse: 
Que sabe dos ifactos q.ue se allegam nesse item e do ha~rpus a que o mesmo 
ttélm se refere por ter lido nos jornaes. Quamto ao terceiro item •disse: Que ta:m.-
'bem sabe por ler os actos officlaes do Estado, que foi designado o dia. vinte 
de jlulho deste anno •pa.ra lnstallação da Assembléa Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro. Quanto ao quarto item disse: Q'lle soube do fa.cto ref.erido .neste 
item por lhe ter sido o mesmo facto contado pelo chefe dos agentes, SUverio Di!ls 
da Silva. Quwto ao qui\llto itJ6m disse: Qu.e sabe dos factos ahlega.ilos neste item 
porque se achando no dia dezenov-e de ~ulho do corrente anno, cerca ·d·e nove 
'Para as dez horas da noite no local denominado Ponte das Bar.cas, 111esta cidade, 
e achando-se ah1 em companhia do Coronel .João !Phila.delpbo 'Cl.a Rocha, com-
mandante da força militar do Estado, app!l!l'eceu-lhe Luiz Baptista Coelho, portei•:o 
üa Assemblêa Legislativa •do Esta;do, cha;mado o dito porteiro pelo ·referido Coronel, 
disse este, na presença da testemunha que tinha constado a elle Coronel que 
queriam ness·a noite l).rrombar as portas d<1 ed!ficio da Assembléa, afim de 
subtrahirem da mesma Assemblêa actas eleitoraes e .varios livros e !POr isso 
elle Coronel dava noticia ao referido porteiro do que lhe constava, afim de 
que o porteiro, morando no ed.l·ficio da Assembléa com sua familla, tomasse ~~ 

providencias, :fechando as ·portas âquella noite para evitar o assalto ; q,ue nessa 
'OCcasião o porteiro referiJdo respondeu {l.Ue só recebia ordens do 'Pr.estd·ente da 
Assem-bléa, ao que retorquiu o alludido Coronel, que não dava oroen.s, mas um 
simples aviso para seguranga. delle p.roprio porteirQ; que na mesma QCCasill.o o 
porteiro alludi·dO disse ao me-smo Coronel que já tinha recebido ordens da Mes& 
da .Assembléa pa·ra ter .fechadas as portas desta, na.da mais dizendo. Quanto 
ao sexto item, disse: Que no dia vl!nte de d·ulho deste anno, cerca de doze 
horas, passando a testemunha pelo edificio da AssembMa, vi'l.l oue este Unha as 
portas fechadas, e se achavam estacion!lldoo na rua varios Deputados, notando 
tambem a testemunha a ausencia de força publica ahi; qu.e mais ou menos 
a essa hora, isto ê, das onze horas para á.s doze óhoras viu a. testemunha que 
d·& p001te das barcas e caminhando •pela rua fronteira ao eodificio da Assemblêa 
iam duntos o ·Deputado estadual Evemrdo Backheuser- e aoquelle referido Coronel 
que se achava 1\. paisana; que nessa mesma occ.asião viu a testemunha chegar 

:â jwella do edifício da Asseanbléa, •na sacada da frente, o porte!To Luiz Baptista 
Coelho e ouviu por se acha·r no local que o referido Coronel, que então passava, 
dirigir-se ao porteiro e dlzer-·lhe : «.Senhor Baptista, abra a porta porque estão 
ahi na rua varios Deputados entre os q'l.laes o doutor Backheuser, que quer entrar•, 
.ao que •respon-deu o porteiro: «não posso abrir as portas •porque tenho oiid·em do 
doutor João Guimariies e demais membros da Me8a para não abrll-a», que em 
set:Ui.da. se afastou aquelle Coronel continuando o seu 'Ca.minho (t ficando no 
lugar o doutor Backheuser. Quanto ao setimo item, disse: Que sabe de sciencia 
pr.opria. quanto nell~ se allega pol' ter sido uma das testemunhas do auto de 
arrombamento conofor-me se v~ á. folhas doze destes autQs, Quanto a<> oitavo itB'In 
disse: Que ainda por ter estado presente, affirma. ser verdade quanto se alleg~ 
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11este item. Quanto ao nono item disse: Que pôde afflrmar que o justificante 
naquelle dia referido de vinte de julho deste anno ou depois, 'llem por si ou por 
'tnter.posta pessoa, de qualquer modo, usou de violencias ou a,meacas contra qual-
quer membro da AssembLéa Legislativa do Estado, ou no exercido de suas 
funcções ou ·para impedir fossem -exercidas taes f.uncções, nem tão pouco usou 
jlí.mais, contra qualquer membro da Assemblêa, de quaesquer violencias ou amea-
-ça.s -que constra'tlgessem ou opudessem constranger e. liberdade de locomoção neces-
'Saria ao desempenho do respectivo mandato legislativo. Quanto ao declmo nem 
disse: Que abertas as por-tas do edificio da Assembloêa, naquelle referido dia 
vinte de julho do corrente a•nno, não foi ved61ila a entrada ·no mesmo · ediflcio 
-a nenhum ou quaesquer do povo e .que só pouco antes de uma hora da tarde 
chegou command·ada por um capitão a compan'hia de guerra que devia prestn 
a costumada continencia lí. Assembléa Legislativa do Estado. Quanto ao ·dilcimo 
-primeiro ttem disse: Que pôde afflrmar que o justificante, ·por si ou por i-n-ter-
posta pessoa, directa ou !ndirectamente por intermedio da forca publica estadual, 
·ou de agentes e f.unccionarios da policia, jlí.mais obstou ou Im-pediu exercessem 
os doutores João Antonio de Oll:velra Guimarães, Raul de Almeida iRego e Con-
·stanclo J~ Mcmnerat, o primeiro .na qua.!idadil de IPresidentil e os dous oub·os 
na de secretarlos da Mesa, as suas respectivas funcções na Assembl-éa, digo, 
'lla sessão extraordinaria da Assemblêa Legislativa do Estado, convocada para 
dez de junho deste amno. Pelo >doutor Procurador da !Repub!lca nada foi <per-
guntando. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Mandando .o 
juiz encerrar o presente depoimento, que, lido e aohado conforme, 
assignam, com o Juiz e partes. E ilU, Oscar Julio de Carvalho, e;;crt•-

-vente juramentado, escrevi. E eu, Antonio Josê da Cunha. Lima Braga, escrivão, 
ü escrevi, digo, o subscrevi. - (Assignados) O. Kel!y. - Norival Soares de 
Freitas. - José de Mir(III!Lia Vo:lverde, - Pedira Sá. Decima quinta. testemunh::. 
Coronel João Philadillpho da Rocl1a, natural do Estado do Rio Grande do 
Norte, com quBJrenta e c!nco annos de idade, residente nesta dd·ll!de, lí. rua Ma-
rechal Deodoro numero cento e setenta e um, moderno, commanda'llte da força 
m!Utar deste •Estado, casado. Aos costumes nada ' disse. Prestou affirmação legal 
-e inquirido sobre os iten,s da petição inicial disse quanto ao primeiro : Que sabe 
da convocação da AssembLéa Legislativa do Estado nos termos a que se refere 
este item pela leitura dOs jornaes, e não constou lí. t estemunha que o j ustlficantc 
em dez de junho deste anno ou antss dessa data tenha exercido ou revelado a In-
tenção, por actos ou factos, de exercer violenci.a ou coacção contra qualquer mem-
bro da Assemblêa Legislativa do Estado, e multo menos em relação aos Depu-
tados mencionados 'Deste item, e ao C(}ntrario recebeu ordens dlrectas do Presi-
-dente do Est.BJdo para o8'3-rantlr a JlberdOOe pessoal lndlstinctamente a todos os 
Deputados da Assemblêa Legislativa do Estado. Quanto ao segundo item disse : 
Que sabe ·por ouvir dizer e leitura de jornaes quanto se al!ega neste 4ten~. 

-Quamto ao terceiro item disse: Que do secretario geral do !Estado a testemunha 
recebeu a ocommunlcação de que a Assembléa Legislativa d·o Estado se installava 
em sessão extraordinaria. no dia. vinte de julho do corl'ente anno, â. uma hora diL 
tarde, afim de que a testemunha na :fórma -do costume fizesse ·postar uma força 
para prestar a devida contlnencla lí. Assemblêa L egislativa do Estado, toodo a tes-
temun•ha feito seguir para esse oflm uma comtpanhia de guerra, em primeiro uniformt>, 
sob o commaodo do Capitão Constantino de Azevedo, companhia essa de guerm 
que chegou ao edificlo da Assembléa das <loze ·lí. meia hora ãa. tarde. Quanto 
·ao quarto Uem, disse: Que sabe apenas :por ouvir dizer o que nelle se allega. 
Qua'llto o quinto item disse: Que na no!te de dezenove de julho -deste an·no se 
achava a testemunha com o doutor Norival 'Soares de Freitas na ponte das 
barcas desta cidade, loca:r esse taJrnbem den~na<lio ·J;n'aça ·Martlm :Aflonso, 
quando cerca de dez horas ou mais, se bem se recoroa a testemunha dessa hora, 
approximou-se Luiz 'Ba-ptista Coelho, portel·ro da Assemblêa Legislativa do Es-
tado, e e. testemunha chamando-o disse-lhe: «Senhor Ba;ptlsta, consta que querem 
assaltar esta noite o edlflclo da Assemblêa Legi&lativa do Estllldo, afim de subtra.-
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hirem actas e livros, fallando-se até em incendio; é bom que o senhor se previna 
de modo a não cahir em a1guma cilada, abrindo a porta a quem quer que seja, 
dura·nte a noite, mesmo porque o senhor lá mora com a sua familia, c podem 
ainda attribuir isso ao governo, o que nós, eu e o senhor não poudemos consentir»; 
que o dito 'POrteiro respondeu A <testemunha que •«l!ll!.o !podia cumprir ordens delle 
te.stemuon·ha e sim do Presidente doa Assembléal) ;. que a testemunha retorquiu 
então «não lhe estou dando ordens, mas simplesmente um aviso para que não 
caia em alguma cilada», aconselhando até que ficasse de sobre-aviso durante 
a noite e no dia seguLnte ·COlllJmunicasse o facto •a. Mesa de Assembléa, accre.s-
centando que tambem elle testemunha far.la o mesmo. Quanto ao sexto item, disse: 
Que no dia vinte de julho do cor-rente .anno, quasi ao meio dia, a testemunha que se 
achava em companhia do Deputado E"''erardo Backheuser dirigiu-se com esttl 
·da ponte d·as barcas até o . edificio da Assembl~a. estando estacio·nados na rua 
muitos Deputados, fecha,das como estavam as portas do edifício da Assembléa, 
e na occasião apparecendo a. uma das sacadas do sobrado o 'POrteiro Luiz 
Baptista Coei.ho, a testemunha penguntou-I·he 'J}Or que não abria a 
porta, respondendo o mesmo porteiro, que tinha ordems do Presi-
dente da Assemblêa para a ninguem abrir as portas do cdificio 
da Assemblêa; que depois disso a testemunha seguiu seu caminha 
indo ao bwrbeiro, e que '!>Óde 'l!lffirmar que nessa oocasião tambem não havia 
mas, digo, havia !orça ·publrca alguma ·nas immediações da Assembléa. Quanto 
ao settmo item disse: Que sabe apenas ·de tque nelle se allega ·por ·ouvir diz·er 
qua:ndp mais tarde voltan{lo ao edificlo da Assemblêa. opara ·referir ao doutor 
João Antonio de Oliveira Guimarães os boatos que ouvira ma vespera, encon-
trando a mesma Assembléa "tunccionando sobre a :presidencta do doutor !Ponce 
de Léon e ·assim respO'Dde ao item oUavo. Quanto ao ·nono :disse: Que confaorme 
jâ. disse a testemunha sempre recebeu ordens do !Presidente do Jllstado para 
garantir indistinctamcnte a todos os IDeputadoQs A Assem•bléa Legislativa do 
Estado. e IJ)(lr isso e pelo ·que lhe consta pôde affirmar que o justificante 
jê.ma.is exerceu violencias ou coQacção con-tra qualquer ~utado. Quan:to ao 
decimo item •disse: Que a tes-temunha tcn{lo estado no dia vinte de jutho deste 
a;n:no no ·edificio da AssembH!a Legislativa do Estndo, depois de abertas as 
portas deste, :póde aff!Jrmar que entã.o ·não !oi vedada a en:trada neste dllficio 
a nenhum DC'PU:tado, e accrescenta que s-eria inca.paz, como commandante da 
forca militar do Estado, üe se prestar a impedir ou fazer imrpcdir essa entrada, 
tanto mais quanto era amigo :particular do doutoQr João Antonio de Oliveira 
Gllimarães, e continúa a ser aml,go parti:culrur do Senador Nilo !Peçanha, A 
cuja disposição ainda mantêm uma praça de policia, em sua rcsidenc ia, para o 
serviço de correspondencia. Quamto ao d·ecimo primeiro item disse: Que póde 
nfflrmar que o j.ustiflcante por si ou por interposta pessoa, directn. ou indirecta-
mcnte, e muito menos por intcrmedio da forca publica estadual, ou de agentes 
e funcdonarios de policia, em tempo algum obs-toQu ou ilmpediu exercessem os 
doutores Joã.o Antnnio d·e Oliveira Guimarães, •Raul de Almeid·a !Rego c Constancio 
José Mon:nerat, o ·primeiro n:a qu&!idade de Pre"Sidente e os outros nas .de Secre-
ta.rlos da Mesa, as suas respectivas funcções na s-essão •ex<t.raord·inaria da Assem-
bléa Legislativa d·O Estado para o dia dez de junho deste ·anno. Pelo doutor 
procurador da RepublLca mada •foi perguntad·o. IE, de como nada mais dissesse 
e nem lhe fosse 'Per.gunt ndo, mand-ou o juiz ·encerrar o pr·esente depoimento que, 
lido e achado conforme, assi:gna com o juiz e ·partes. E eu, Oscar Julio de 
Carvalho, escrevente Juramentado, escrevi. E eu, Antonio José da ClJilha !Lima 
Braga, escrivão, o subscrevi. (Assignados). O. Kel!y - João Phi!Me!1)11o ela 
Rocha. - José ele llfimnda Valver<~e. - Pedro .Sá. 

Decima sexta testemunha - .P~tulo dos Sa'll·tos Lobo, natural deste Estado, 
residente nest::~. cidade, a. rua de Sant' Anna numt:ro cento e quarenta e nove, 
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a.ntl.go, com vinte e •n'Ove ·annos de i·dade, agente de 'POlicia do !Estado, solteiro, 
sabe'!ldo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestou affil"!Daçll.o lega•! e 
sendo J.n.quirJ..d'O sobre os itens da :petição inicial !disse quan<to ao ]lrim;eir01: 
digo quanto ao qua.rt'O: que na noite de dez-enove do mez de julho deste an·no 
para o dia vinte, a testemunha ·na .quali-dade de ·agente de policia, em com-
panhia d'l! outro ag~nte de nome Alarico ·Ca.margo e do chefe ·dos agentes Silverio 
Djas da Silva, esteve na ponte das ·ba.r.cas ode Nictberoy, e :pela madrugada de 
;vim.te, das qullltro :para. a.s clmco ·hore.s, ·viram a testemunha e seus companheLros, 
virem 'da Capital Federal, <desemharcando 1ncsta rciàade de Nldtheroy, d:au,s 
individuos que comprando um jornal, e desconhecidos da test(!munha, procu·r·avam 
a luz de .u.m lampell.o do largo lêr q,ualquer cousa no mesmo jornal ; que esses 
dous individ'Uos seguiram -em direcção ao ed·ificio da Assemb:téa Lt>glslativa do 
Estado, á. rua VIsconde do lRio Branco tresentos e <OUenta e nove, •e por de-
terminação do :referido Sllverio, este, a testemUinha e seu companheiro acompa-
nharam os dous mesmos individuos; que os d·ous individuos subiram â ;rua 
Gomes Machado e !oram mais ou menos até o ediflclo do depostto pu.blico, 
ond-e se encontraram com um gru:po que descia, com:posto de tres ou quatro in-
divld·uos se bem se recorda. a testemunha; que reunidos encami•nharam-se para o 
portão <dos fundos d·a Assembl'éa, â .rua Gomes Ma·cha'Cio, e a1hi Junto a esse 
-portão, o chefe dos agentes de nome ·Si!voerio, vendo um dos individuos do .grupo 
pôr a. mão no ])Grtão, natur·almente para abril-o, ao mesmo se dirigiu, im.pc-
dl!ndo,~Ihe a isso fazer e dizendo que não •consentia no facto, visto os boatos 
ql\le corriam sabre um assalto ao edificlo da Assemblêü., m.ão sendo :p·ela teste-
miHI.'ha e pelo agente Sllverio e seus companheiros conhecidos os .mesmos indl-
viduo.s; que nessa. occas!ão se a .pproximou :um outro grupo -balv-ez de quot·ro ou 
cineo pessoas e desse segundo grupo, uma das pessoas que o comopunham, a 
qual pwreceu lâ. testemunha ser o .Senador LNilo iPeçwnha, chamou os individuos 
do prllm·eiro grupo ~lO!' um psiu, na oC'Casião em ·que falla.va.m com •o agente 
Silv-erio; que a testemunha ocom seus dous companheiros seguiu àqueHes indivi-
duos, que tomaram a. rua Visconde 'lle Uruguay, indo até à da Conceiçã o, seguindo 
em ·direcçll.o la. •ponte ; que em •frente à can·feitaria 1!. -me9IIlo rua da. Conceição, 
tomaram um bond do Sueco de São Francisco, si bem se recorda; que a patrulha 
de ·poli'cia. se encontrou com o gr-uopo, ®pois do faoto passado no portão, na 
rua Gomes Machado <Janto do rua Visconde do Uruguay, 'Vindo a patrulha em 
dLrecção ao p6ste, patrulha ·esta. co.mrposta. de dous soldados. Que retirou-se do 
serviço As dez .horas lia manhã. !Pela parte •não foi pergu;n·tado a materia coRstante 
dos demais ítenB. Pelo doutor procurador da iRepublita nada foi perguntado. 
E de co.mo nada mais disse nem lhe !osse :perguntado, mandou o juiz encerrar 
o presente depoimento que, lido e .achado cDTJforme, assi.gna com 'o juiz e 
partes. Eu, 'Oscar !Julio de Carvalho, escrevent-e juramentado, esc~evi. IID eu, 
Antonio José da 'Cunha Lima \Bmga, eoori}vlio, o subscrev:L. (.AsiSignados) : 
O. Kel!y. - Pa.!~!o àoB Santos Lobo. - José ICZe Mw·andla Va!vm·de. -- Pe-
dro Sá • 

.Declma setima. testemu.nl:ia - Mwrio Camargo, natura.! uo Estado do Esopi-
rito Santo, residente ne;ta ddad-e, com trinta e tres annos de idade, empregado 
publico, V·iuvo, sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestou offir-
ma~:ão legal e sendo ~nquirido da petição inicial respondeu quo.nto ao q,uarto: 

. Que a testemunha. es-tava de serviço, como agente d-e policia que é, na ponte das 
barcas na noite ·de oozenove para. vinte de julho ultim'O; que lâ.s quatro e tanto da 
madrugada do dia vinte a testemu.nha viu desembarca.r na alludida ponte dous 
individuos encapotados, os quaes .depois de terem <Jompra'Cio um jonna! e procurado 
ler parte d·elle dirigiram-se em <Jaminho do edifício da ·Assemblêa do Estado; 
que o seu chefe agente Silverlo detenminou oá. testemunha e a um outro agente 
que em sua companhia seguisse os ditos individ'UOS que então já. dobravam â 



-162-

rua Gomes ·Machailo; que <~s 1ious ·lmdiv!duos subiram lê. rua Gúmes Machado. 
pela calçada do 1ado direito e chegando a. ~rua VIsconde 1ie Uruguay que, d!g'J, 
Uruguay, atravessaram a calçada do lado esqu-erdo da dita rua Gomes Machado, 
estaciona:ndo no portão dos !fundos do edif!cio da Assemibléa e ah! um delles 
procurou abrir o 1ii·to portll.o, no .que ·foi obstado pelo chefe dos agentes, SIL-
verio, que deelarou não con9Elnt!r em tal, v!~to ser de noite e correrem boatos 
de pretenderem su'btrahir actas ; qu.e nessa occasiã.o, a. testemunha. viu vir da 
rua VIsconde do Rio Branco e subir é. rua CorO'Ilel Gomes Machado, ao encontro 
dos dous inii!viduos jâ ret'er!1ios, um outro grupo de tres ou quatro individuas; 
que este ultimo grupo atravessando .a. rua encontrou-se com os dous individuas 
na calçada, entre o lampeão e o portão dos ·fundos da AssembJ..éa; q,ue dentre 
ns pessoas desse grupo, a testemU'Ilha reconheceu o Senador Nilo Peçanha, que 
estava embuçailo com um chale manta; que e!le testemunha, e os demais 
o,gentes estavram tod:OS jwltos qu1!4ldo o doutor Nilo se deixoo conhecer ; que este 
grupo reuniodo de seis a sete opesso.as, mais ou menos, se .dirigiu para a. rua Visconde do 
Uruguay, dobrando ahl a. rua Conceição, onde tomaram o ·bond de Sacco de 
São Francisco, doe numero c!ncoenta ; que na <~ccasião que, illgo, em que o grupo 
pretendia ab.rlr o portão, um dos do grupo ficou afaetado d·o grupo, no melo-
da rll!l, perto de unn ·poste de luz electrica e dentre estes que assim estavam 
afastados, foi que ·a testemunha pôde des·tinguir o Senador Nilo 1Peçanha ; que 
quando a testemunha e seus dous com'Panheiros da ponte acompanhando os 
dous indivíduos que chegaram da Capital Federal, seguiu na frente o agente· 
Lobo, tendo por alguns minutos ficado só no portã<1 dos fundos da Assembléa 
o agente Silver!o, emquanto a testemunha e o agente Lobo segulaan, acompanhando· 
os dous i·ndividuos que saltB;ram pela madrugada na ponte das barcas e que 
foram pela rua Gomes Machado até á. rua VIsconde de Uruguay ou de onde, 
d!go, de onde retrocederam, Indo até os fundos do portão da .AJ;;sembléa, ond<t 
ficâra estaci-onado o agente S!!verlo. iPelo advo·gado 1io justiflcante a testemunha. 
não foi inquirida sobre os demais Uentr. Pelo doutor pr.ocurador da Republ!ca 
nada !foi perguntado. E de como nada mais disse e nem lhe foi perguntado, 
mandou o juiz encerrar <1 presente depoimento .que lido e acllado conforme 
assig,na ·com o juiz e pa.rtes. Eu, Oscar Julio d·e Carvalho, ·escrevente jura--
mentado escrevi. E eu, Antonio José da Cunha Lima Braga, ·escrivão, subscrevi'. 
(Asslgnados) : O. Kelly. ._ Alarico 00/1'/lartpJ. - JcJsé de Miranda V-alver'de. 
- Ped.ro Sá. Achava-se collada uma estampilha federal do valor de quatro miL 
ré!s, devidamente inutilizada, com os seguint·es dizeres: Emolumentos ·do juiz. 
Nictheroy, qua.torze de setembro de anil novecentos e q,uatorze. - Lima Brogar 
eoorivão. 

'.Juntada - Aos quatorze dias do mez de setembro de mil novecentos e-
quatorze, junto a ·estes autos a •petição que se segue. E eu, Antonio /José da Cunha. 
Lima Braga, escrivão, o subscrevi. 

Petição - Hlustriss!mo e excellentissimo senhor dout<~r juliz federal na 
secção do Estado do Rio de Ja.neiro - O doutor Francisco Chaves de Oliveira 
Botelho, nos autos de justLtictlçã.o, em .que, neste juizo, é ·requerente, sendo 
requerido o doutor procurador da Republica, >desistindo da Inquirição das demais 
testemunhas que ainda não 'Prestaram depoimento, e pedindo .que ouvido <1 
doutor procurador da Republica, seja a !1ita justificação, independente da taxa 
juiliciar!a - por se tratwr de j'llsti!icação para feito cr!min.al, ju1gada por 
sentença e entreg')le ao supplicante, independente de traslado. E. n. Achava-se 
rollada. uma esta:mpiTha federal do va·ior de trezentos réis devidamente in.util!zada 
com os seguintes dizeres: Nictheroy, quatorze de setembro de mil novecentos e 
quatorze. - José de Miranc~a Vawerde, advogad<l. Nos autos, como requer. 
Nictheroy, quatorze de setembro d~ an!J novecentos e quatorze. - O. Ke!!y. 
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Conolul!l!o - Aos quinze di·as de setembro doe mil novecentos e quatorze-
faço estes autos conclusos ao M. M. juiz f-edera.! Doutor Octavio Kelly. Eu, 
Antonio José da Cunha Lima Braga, es<lrivão, o escrevi. - •Cumpra-se o despacho 
de folhas cento e oitenta e tres. Nretheroy, .quinze de setembro de mil novecentos 
e .quatoue. - o. Keny. 

Data - Aos quilnze dias de setembro de mll novecentos e quatorze, me 
foraan dados estes autos ~om o d-espacho supra. - Eu, AnU1nio da Ounh.a Lima 
BJ•aga, escrivão, o escrevi. 

Vista - Aos quinze dias de t~etembro de mll novec-entos e quatorze, faço-
estes autos com vista ao Procurador da lRepubllca Doutor Pedro de Sã.. Eu, 
Antonio José da Cunha Lima Braga, escrivão, o escrevi. Tendo sido presente â.s 
declaraeões das testemunhas que depuzer3Jln nesta justifi>cacão, produzida a re-
querimento do .Doutor Francisco Cha~s de Oliveira Botelho, Presidente deste 
Estado, pama o fim de provar os factos articullados na petição de folhas duas, 
entendo .que não me é ·dado calar a impressão de que essas testemunhas disseram 
a verdade sobre os itens a respel:to dos quaes foram inquiridas. Essa convicção 
resulta não sO da segurança com que r esponderam ·eHas â.s perguntas que lhes 
fara.m feitas, mas tambem da Idoneidade e attrlbutos moraes que as caracteri-
zam, sendo uma dellas Deputado Federal e exer-cendo outras importantes .funcções 
na sociedade. Alslllm, opino no sentido de ser julgada ·procedente a mesma 
dustitficaç.ã·o, não importando ·Contra seu valor juridico o depoimento de Luiz 
B!I!Ptista Coelho (·folhas cento e dezeno~). porteiro da Assemblêa Legislativa , 
porque, ainda quando fosse exacto que elle ·houvesse recebido ordem do comman-
dante da Força Militar do ·Estado para não ·abrir no dia vinte t!e julho do 
corrente anno o edificio da mesma Assembléa, facto a que nenhuma outra teste-
munha fez a mais ligeira allUJSão, o •certo é que sO por determinação d•essa As-
eemb>éa, recebida ·na v·espera daquelle dia e confl.rma·da no ·dia seguinte pelo 
prlmeiro secretario, foi que o referido edificio esteve fechado . Nictheroy, dezesseis 
de setembro de mil novecentos e -quatorze. - Pedro Sá, Procurador da Republica. 

Data - :Aos dezeseis dias d·o mez de .setembro de mil novecentos ·e quatorze, 
me furam dados es-tes autos com a promoção .retro supra. Eu, Antonio José da 
Cunha L!ma Braga, esorlvão, escrevi. Prugou sellos de folhas até esta pagina, 
na IJmportancia de trinta e seis mil e seiscentos réis. A~havam-se colladas sete 
estampilhas federaes no valor de trinta e seis mil e seiscentos réis devidamente 
inutilizadOs co,m os seguintes 'llizeres: iN·idheroy, dezeseis de setembro de mil 
novecentos e quatorze. - O escrivão, Lima Braga. Achavam-se ta=bern colladas 
dua.s outras esta.mpllhas federaes no valor de tres mil réis, devidamente inutiH-
zadas com os dizeres: Emolumentos do juiz - íNictheroy, dezeseis de setembro 
de mil novecentos e quatorze. - Lima Braga, escrivão. 

Conclusão - e no mesmo dia, mez e anno acima declarados, fago estes 
autos conclusos ao M. M. juiz ·federal doutor Octavlo Kelly. Eu, AntOnio José 
da Cunha Llana Bra,ga, escrivão, o escrevi. 

Sentença - Vistos e examinados estes autos de justi-ficação, requerida pel() 
Doutor iFranciseo Chaves de Oliveira Botelho : Julgo por sentença a presente jus-
tificação, tendo em Vista os depoimentos :prestados, 'Para que produza os effeitos 
legaes. Sejam os autos entll"egues ao justificante, independentemente de traslado, 
'Pagas as custas P, R. iNicther()y, vinte e dOut~ de setembro de mil novecentos 
e quatorze. - Octavio KeUy. !Registrada no livro competente, a folha.s setenta 
e seJs verso. Em vinte e tres de setembro de mil :novecemtos e quatorze. 
o: OaMJal.ho, 
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Data - Aos vinte e tres dias de setembro de mil novecentos e q.uatorze, 
:me foram dados estes autos com a sentença supra . . Eu, Antonio .Tosê da Cunha 
Lima !Braga, escriv§.o, o escrevi. 

·Entrega - A~ vinte e quatro dias do mez de setembro de mil novecentos 
e quatorze faço entrega destes a.url:os .ao ad:vogado doutor Josê -de Miii"Mlda Vai-
verde. Eu, Antonio .José da Cunll.a Lima Braga, ·escr·ivll.o, o oocrevi. Achava-se 
cona·da é. margem uma estampilha federal do valor de trezentos ;rêi.s deVidamente 
inutilizada com oa segui:ntes dizeres: Nlctheroy, vinte e quatro de setemb-ro 
de mil novecentos e quatorze. - O escrivão, Lm~a; Brroga. 

1Confere. - Cyro eLe Za Vegn, '2• official. Está. conforme. - João EBt.evã',o 
de ArDIIJ,;o, director. 

DOCUMENTO N. 9-A 

•Confl!cto d·e jur·isdicção n. 306 - A polit!ca fluminense no Supremo Tri-
bunal Federal : 

'Teré. ocertaÍnente hoje o Supremo '11rtbunal .Federal de julgar, com o açoda-
mento que lhe exigem os accUB·a.do.res do !Presidente do Estado do tRio, de um 
extemporaneo e subvemivo .agg.ravo a que no .conflicto de juris'dicção :por mim 
ievantado entre o juiz federal na secçllo •do Estado do Rio e ·a Assem·bléa Le-
gislrutiva Fluminense, serv>ni de pretexto o art. 44 do .Regimento InteJ"no do 
Egregio T·ribunal, ea:-11i do qual: 

•«A parte que se considerar aggravada com des.pa<lho do j.uiz instnuctor ou .re-
iLator :poderé. requerer, no !PI111<zo ue cinco dias, que elle .apresente o feito em mesa 
p·ara o de.sptrcho ser confirmael•o ou l!llltel'ado .por sentença Ido Trlbnlillai, mediante 
:processo verba•!.» 

!N'o conflicto submettido ao ~ocesso e julgamento do Elgregio Tribunal, o 
unico di!tlpacho até agora proferido pelo eminente \Sr. ministro l!'e1ator foi jus-
tamente o despacho u.nico que, ·para oe confUctos positivos de jurisdicção como 
o ,da ce·pecle em debate, detenmina em termos expressos e !nsophismaveis o 
proprio Regimento Interno do 'Tribunal, no a.rt. 99: 

«Dietri~uido o feito, o <relator mandaTá. immediatamente passar ordem para 
que as autoridades em conflicto sdbrestejam no andamen.to dos respectivos pro-
cessos.» 

E' do cumprimento fiel e exacto de tão positiva e incisiv-a dispooição le-
g~~;l que ll'ecorrem os Drs. Jollo Guimar§.es, Raul Rego e C()nstancio Monnera't, 
querellantes, :no Juilzo Federal de 1• Wta.ncia, contra o Presidente do Estado 
do Rioo. :Mas, si o de.spa.eho ~rof&ido pelo honrado Sr. m-inistro relator, cin-
giu-ee a. appltcação do art. 99 do Regimento Tnterno do 'Trtbllillal, qual o 
fundamento desse aggravo, interposto pelos qcuerell8i!l.tes, estes mesmos que nem 
siquer silo pa111:es no confllcto de ju.risdicçã.o? 

O fundamento ê nenhum ou, antes, e mais exactamente, o fun.damento ·ê a 
inoobservancia que da lei requerem oo pressurosos a·ggravantes. P.retendem, no 
atordoam-ento das suas pa.inl:ões ~oliticas, n() ·indomavel anceio de arrebatarem 
o Governo do Estado, fazer quanto antes mailde o Egregio Trbb:unal, sem [Prma 
nem figura ue juizo, sem a audiencia das autoridades em contlicto, que fiq'lle 
de nenhum effeito o processo reguLal'mente iniciado pera,nte o mesmo E.,"l'egio 
Tri•bunal, e, d:e outro lado, que continue, sem a mínima detença, o SlllDJlilario 
erLme que os tres ndbres Deputad-os fluminenses ·movem ao a?.residente do Estad•o 
com o intuito exclusivo de o arrancarem, ·pela injustificavel ~onuncia em imli-
g~nario criane inafia.nçavel, do ca·rgo que o povo d() Estado l'he conf-iou a.té 
31 de dezembro prox.fmo. 

trAdm1.nist<ration de •La justiceD, ensina iLhering, (•cret l'ordre crêgal dans lles 
dê:bats jud'l:cial:res, sont synonimes»). (L'Esprit d·u Droit RQ!Ill., trad. fTianc., 
vol. 4°, p. H .. ) P-artindo de tal noç;ILo, fundrumental no d·ireito judi.cla.rio, e 
sa-biamente desenvolvida por aquel.le emerito jurlsta, a ~ei pTocessual folumilllense, 
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com o exemplo que seguiu 'do ultimo projecto para o Codi·go de Processo Civil 
deste Districto !Federal, .consignou, em termos e:Jepressos no ar.t. 2. 711: 

·«'O 1Uiz nlio pôde decidir sobre o direito d·as partes, sinão po.r meio das 
&JCções formula-das nas leis processuaes. O que elle despachar, ou julgar ar.bi-
tl'ariamen:te, sem o processo destas acções legaes, ê nuno. 

- ·«Qualquer pr~edimento fundado nessa decisão ar.bitrarla deve ser conside-
rado illegal, dan-do motivo â. legitlima defesa e á. .responsllibHidade civil e cri-
mtnal dos que ne.Jle tomarem parte.» 

Ora, ê a preterição pelo •Egregio .supremo Trlbu.nal Federal da ordem ~gal 
de processo, é o jw~gamemto Mãitrario do conflicto; isso porque, trefegos, in-
sistem os requerentes do aggravo. 

· Não lhes convêm ·a elles sinão que a Justiça, d·e choofre, como um raio, an-
nl;quille a ·d·efesa do accusado, e, sem p~rda. 'Cl.·e tellldJO, antes, tatalmente antes, 
de 3·1 de dezembro, d6,tlonha o (Presidente do Estado ... 

Eis a razão do aggravo ... 
Deste, porêm, jlâ. ficou demonstrado, não pOde o Egregio Tribunal tomaJr 

colllhecimento. .Ass:m o exige o •art. 44 do Regimento Interno; Mslm o ·deter-
mina o art. 9·9 do mesmo Regimento. 

Que se faça tum11ltuario o processo, que se opreclpite o julgamento do 11-
Ugio, que s·eJam preteridas as normas .processuaes exp.reESamente estatuídas na. 
lei, não podea"ê. jê.mals o Egregio Tribunal deixar de j.uJ.gar procedente o ~0!11-

!lieto positivo de jurlsd.icção ·afim de haver como competente a. ju;r'iJB(j,jcçifu da. 
Aasemblêa Legislativa do Estado, 

Entendem -desde logo os aggra:vantes -inadmissível o confll.ato por suscitado 
em matma G'Tiimin.aZ. 

Eis ru.m ;ponto ql\le não merece a mais leve attenção. O con!licto -de j.urisdl-
cção, positivo ou negativo, tanto .pó-de occorrer em •assum.ptos civei8 quanto lllOB 
crimt,in.aes. A jurtspru:dencta do 'E,greglo Toribunal encerra um sem numero de 
aocórdãos l!'elaUvos a conflictos de jUII'tsdicção no crime, e SO'bre conflictoe de 

. jurlBdLcçãio, n'O prooell8o pe:n,al, preceituam. as legislaçêJes dos povos aultos e se 
occupam todos os .tratadistas: 

•«Il y a conflit de compêtence toutes les fois que dleuz j'l./4isàf"Ctions, rllai8i.s 
d'une même affai.re croient devoir la retenlr (co1111íit rpositif), ou, à. l'lnvême, 
lorsqu'une affaire se trouve .sans juge qui veui:lle en connaitre (~flft nff.gati\f) • 
.S1 les d·eux juridictions sont du même ordre, li y a conf!it dle juniS{Jit,c.tion.s; si 
J'11·ne delles relêve de l'autorlté admin!straUve et l'a'l.lltll'e de l'autorltê 
judl.cla.i.re, il y a oonft.'!J; d?a.ttribu.tion.s. !La procM!Ure qu.l a pour dbject de falire 
cesse r le confiit, en d~cidant quel ·est celui de deux juges qui retlendra 1' affalre, 
s'a.ppelle .un reglJeme.nt àe ju.ges.» (Ganaud, .Prêcis de D.rolt Crlm., n. 427.) 

Ainda a!!lr.mam os requerentes do ag,gra.vo, ina:dmisslvel o conflicto susci-
tado, porque, entendem, «só permitte a ·lel conflicto entre jwize~». · 

.Si oa ag>g.rava.n.tes•, com a asserção que fazem, querem dizer que o contaicto 
de .jur!sdicçã·o apenas pôde occo,rrer entre os orgãos do Poder J udiclarlo, <ru 
federal, ou dos Esta:dos, enganam-se ·r edondamente. O canflicto não ê sinão de 
jwrisdlcl}á.o, e desde que d.uas autoridades, pertençam amqas ou não ao meemo 
pod·er, conheçam ou se recusean a conhecer, t~o exercxicio de fut71X!ÇÕ88 jl,risdi'ceiO-
tWes, •de 'lllil mesmo assu.mpto, occorre o conflicto de jurisàtt;ção. Ta.J ê o con-
ceito juridLco do instituto, e isso m-esmo 'é o que se vê do Regimento Interno 
do Egregio Tribunal, noo arts. 98 ·e 99, onde nenhuma ref~rencia ê feita a j'Uii.zes, 
si não .a atultorid.ad.eos. • 

:No caso em questão o conf11cto se dlâ. entre o jui-'J fr!d,eral, de um lado, e a 
Assem.bléa. LD[ril8lal.i'V11, d·e outro, em a.ssumpto lncoillt.estavelmente de j'IJm;(Jçõre 
i 'o111'i8ili OlCÍOMIIlll. 

1DuvHlar não ê ·posslvel eon reJ.liiÇão ao juiz federal, q.ue exerce a sua Jlwris-
dicçãio, Sf} c1mhece competente ou incompetente, de um procesao crlmina.l. 

• 
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Quanto á Assemb!.êa Legislativa, ~ i:ncontestavel que el!a exerce uma func-
ção ;uris~~Ucci.cmal .e c011.tenaio$G, sempre que ~ chllllll&da. a dar ou neg-ar a. Jtcenl)ll. 
para o ;processo cr:iminaà contra o ipresH!ente do Eslla.do. · 

iJlloi o que all<M trecolllh:eceu o proprlo Egregto TribUIIlal, no accórdli.o de 
23 de .setembro de 1911 (eo.nfl!Jcto de d'url.sdicção n . .260), ao ;processar e jul-
gar o conf!lcto de j-Utrlsdioçli.o occon-ido em caso semelhante ao a:ctual, entre 
a Assembléa Le!!'islatlv·a do Estado •de Santa. Cathwrina e o juiz substituto 
!ederal, na. secç!.& do III€5DlO 'Estado. 

E, sl a nossa antiga lei n. 105, de 12 de maio de .1840, que interpretolu 
alguns artigos da refol'\llla constltuciana:l, esta.belecioda 1110 art. {;•, que, na de-
cretaçl!.o da suspensão dos magl.str.ados, procediam as assembl~as provine1afil 
como tribwnal de Jus<tiça, ~ ponto assentado no direito constitucional pwtrio: 
dmpeillchment js a iudiici.Bl proceding, a.t olts d:lscussicm 1lherefore 'belongs to thl.e 
chapter on rthe powera ot congress in l!'egal'd to .the a:dmí.n:lstratlon of jushlee. 
It lhas 'lllldoubted.Jy nothing :IJn IC<lllllmOn wlt:h ·fre ipOWer.s hlthe to d·:lsC'Wlsed, 
and .is 111bsolutely 814oi ~. Cang.ress, as sooh, ls not in question. 1t is ;not a 
legl.slative but a judW.al power which cOimes into plaY» (von HQlst, The C.onst, 
Law of the Unit. ·St. of AmeriiCa, § 46, (lll&g'. 168; Ruy ·Barbosa, o Impeac:JI.men.t, 
n'O D~r., voa. 100, ipa.g. ·19). 

Foi, de con,s.eg;u.lnte, acerta'd'a prov!dencLa. legal o confllcto doe jurisdicçli.o 
B'llBcitado perante o Egr.eglo Tribrma:l. Mas, si f.azem os a.dv~arios pol1ticos do 
:Presidente do Estado questl!.-o fecha.da em se não ver a verdade q'WI.l esta. 
evidenciada., e, querem assim, é. viva !'llrça, negar a existencta do confZII:to ~ 
f!,vr-ôB'd4cçãJo, a. qu.erella que fazem ·é de simples e ôooe palavras ... Não será de 
;114"i8rUot}iúJ o con.fli.cto que maniftlfltamente de juriS,dicçã.o ~; sel1ê. então um 
conlli.cto de attribuições e, pel-o art. 92 do regimento iillWrnO do tribunal: 

•«Aos conflictos entre a União e os iEstados, ou destes entre si, tem appli-
cação o pnoc:esBo estaibeZeoiào :para os conflictos doe jur.isdicçi!.OI entre os triiblll-
naes.» (Lel n. 221, art. 49, paragrapho 1lJilica.) 

Que o 11011i/licto eXJiste, e positilvo, entre o .juiz federal e a. Assemblêa Le-
gislativa do Estada, eis o que s·e não· póde contestar. 

Conforme consta dos autos, os nobres Dm. João Guim~~~rães, !Raul Rego e 
Constancio Monnerwt a.presenta.ram no Juizo Federal uma q,ueixa-crime contra 
o lPresidJente do Estado do Rio, !Pelos crimes 'dos arts. 1-10 § 1•, e lLl, m time, 
do Codigo Penal. Presente que lhe foi essa queixa-crime, -o preclaro IM, juiz 
federal determinou que, autoad.a e ajf{trmada, '.!Ubisse é. sua conclusão; e, em 
seguida, despachou .se contillluassem. os ;tu tos com vista ao Dr. !l)rocur.a;dor da 
Republica. 

~is, pOrtanto, exercida de um modo peremptor1o e manifesto a ;urilidWçiW 
do Dr. Juiz Federal. 

iMa.s a lei fluminense n. 954, !(le 10 ·de outubro de 1910·, exPedida em obe-
diencia ao art. 17, paragrapho unico da Refol'\llla Constitucional do Estado e 
promulgada pela mustre Sr. Dr. Sebastião Eurico Gonçalves d·e Lacerda na 
qual!Jdade que então rhe pertencia de Presidente da Assemblêa LegJslatLva do 
Estado, define os crimes de responsabilidade jlo iPresidente e Sec.retar!Q Geral e 
esta'belece: 

. «Art · 1. • Esta lei nã.o compreheJ!.de os crimes especifilcados no Co digo 011 
leis !Penaes da Republica, -os qu·aes serão· !process·ados e punid•os de conformi· 
dade com as leis vigentes peculiares a cada. um. 

Art. 2.• Si fOr apresentad·a em juizo queix:a ou denunela .conrtra. o Presi-
dente ou •Secreta.rio Geral do Estado, !POr qualquer dos crimes de que trata o 
M't, 1.•, observar-se-ha o disPQsto nos arts. 8• e 9•, combÍI!lados CQIJ!l os arti-
gos 4•, ·6• e 7• da Jei n. ,lo, de 26 de agost-o d·e 1892.» 

Ora, a lei n. 26 de agosto ·de 1892, ( est111belece o processo a. seguir nos 
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casos de prisão e pronuncia dos Deputados, e no de licença. para ser processado 
o Pr-e.sJ.dente ido Esta1io), determina no arl, 8•: 

•«CoiJJtra o Presidente do Estado, durante o seu ma.ndaJto, :não serê. admit-
tida em juizo queilta oq denuncia por orime commum sem que preceda autori-
zação od:a Assem'blêa Legislativa. 

§ '1.• A' assettnblêa d·everão ser presentes as provas que a hrubHitem a for-
mar juizo sobre si deve ou não conceder 111. autorização. » 

Admittida e seguida, no Ju~ Federal, a alludida quelx1i.-crime, sem que 
pr éviamf3111t e, nos termos da lei fluminense·, se Hv.esse obtid/D a a'!IAtlO?'Waç<io da 
assemlbléa legisl:aitiNa, o Deputado estadual Dr. Alva.ro Rocha, na sessão ord1-
naxJ.a de 17 do mez cadente, apresentou o requerim·ento seguilnte : 

'«R equeiro que a Aasemblêa Legtslatlva. do jjlstado, tomando conhecimento 
da queixa apresentada no .Juizo Flederal da secção d'6Ste Estado pelos Drs . .João 
Aaltonio de 'Oliveira Guimarães, !Raul de Alimeida Rego e Constancio José Mon-
nerat, que otfereço 'Ellll publJ.ca-f6Nna, e da. qual .se vê ter sido iniciado o pro-
oeeso :J,ud.icia.l contra o iPresidente do iEstado, pelos crimes .previstas nos ar-
tigre 1.10 § 1• e 111 do tCodigo Penal, resolva sl dev.e •OU não da:r a autorização 
a que se refere o art. ·go da lei n. 10, de ·26 de agosto de 1·8·92, ouvidas as 
Commissões de Justiça e da Guarda da Const!Jtuição, nos termos do art. 6• 
dessa lei, ana;DJdada observar pela 'lei numero •954, de ·10 de outubro de 11910, 
ut. 2•.:D 

.Approvado esse requerlmento, determinou o 'Presidente da Assemblêa que, 
rlomani'l-o et~ta conhectmento da que!Jxa», ·fossem aouvidas a.s Commissões de .Jus-
tiça e da Guaxda da Constituição», na conformldad·e oo:dos. arts. ·5• e 8° da 1111 
numero 10, de 26 de agoeto de 1892, e 2• da .Jei n. 9'5<4, -de 10 de outubro 
de 1910». 

Assim, pois, a. Assem:bléa Legislat-iva. F l:umiJnense, no exercicio de uma f'/J!II.-
cção ;urlBWicoícmaJ, que lhe é privativa, decidiu conhecer da quetxa.-erime apre-
eentsda contra o Presidente ·d-<> iiDstauo, JJa.ra, de aocOrdo com os tramites le-
gaes, dar ou negar a avtoricação prévia e in.dispeti8QII.ipl ao BU""'!Wrlo lte culpa 
no J~o FBdlera,. 

'Não ha caso que seja mais c·aracter istico de um con!Ncto positivo de Ju-
d1sdicgão. Processado no .J-uizo Federal, tem ahi o 'Presidente do !Esta-do de se 
defender; levado ao j-ulgamento da Assemblêa iLeglslattva, justalllente em razão 
do processo-crip:ne que lhe é movid·o no .Juizo Fledera.I, tem o Presidente do 
Estado de, perante a Assem'blêa Legislativa, apresentar «documentos e a.llega-
ções escriptas a bem do seu direito» (.Jel citada, n. 10, ar.t. ó0 § C!•) , para 
que não seja a.utorlzada a q,uetxa.,.cri.me, jA ·precipi'flad·amente e 1.Uega.lmente 
processadn illO Juizo IFede<rll!l. 

E' facto que, ;para negarem a inltervenção da Assemblêa !Legisla:tiva em um 
Oll6o, como o actual, da sua ,manifesta competencl-a, os Drs. Jol!.o Gu1mwrã.ee, 
Raul Rego e Consta.ncio .Monnerart: requerem ao Egregio Trl·bunal, não s!6 na 
qualidade de DepUitados A. Aasembl~a Legislativa .do Estado do Rto, sinão ainda 
como oonatituMWo a re8J)eotiivla M68(1,, e ~toriosos, ~S.hlega:m que a .Asseanbt@la 
Legislativa, de que elles são respectivamente Presidente e · 1• e 2• Secretarios, 
n§.o conheceu .até agora. da quel,x,a~m-llme ll(juizada. 

A que AssarnJbléa Leg1slativa se referem os denodadoo q-uere!lantes? 
IA .Assemblêa !Legislativa do IEstaJdo ê ucoonposta de q.u;ar.enta. e oi~ m.em-

bros:D, (!Reforma. da Constituição, ·art. ·1•), e nessa, em que requereu o honrado 
e digno Deputado Dr. .AlvaTo Rocha, existem 27 Deputados. 

Qual lê, :pois, a klsembléa Legislativa presidida, ao sério pelo 1llu.stre Dr • 
.João Guimarães? 

O nobre TepresentMlte fl·umin~nse JJreslde 8. '\l!Dla tassem:blêa que, com elle, 
se coonpôe d'B 17 Deput.ados ãf884dB111tles. 

Ora, o qu~ da Assemblêa Legislativa., no Estado do iR.Io, é o de 23 ~ 
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ta!los, que constituem a .. m<l!ior'a ofllbsol11ltla», consoante o art. 29 da Constltut-
<;:ão Fluminense, •a metade el mais -um~». na fôrma ·do art. 10 do Regimento In-
terno da Assembl6a Legislativa . 

.A.ssLm, esses 16 Deputaõos, presididos pelo nobre Dr. João Gul•marães, nas 
reuniões que aan!ogavelmente fazem, :não são, não poõem ser a Assembléa Leg!s-
lativa do Estado. 

«Las funciones de una asem-bléa !eglslati'Va solo pued~n ser ~jerclõas cuando 
los membros estan ju.ntos y l!'eunidos como cu.erpo !egislatlvo, isto ~s, como 
un cuer·po colectlovo y repreaen.tativo a;& todo el pueboib, ~n e! tiempo y lugar 
sinalados; pero singular 6 separadaJinente, 6 en cualquler otro ;t;Lempo e rugar, 
los memb1·oa no tilme31. p~ legislativo nii atu.torõdJaã ~gufl.a.» (oCushhn.g, Ley e 
Pratica de lllB Asl!lmbléas Legislativas en los Estados U.n!dos, trad. Oa.lvo, 
vol. 1, n. 52·9.) 

Nem lhes é !leito, ciMo é, portanto, a esses legisladores arredios toma~ 

qualquer deliberação, em noone da Assembléa Le.g!slattva, por lhes faltar a 
-eHes o quorum IJegal, que «l!'épresente !e nomb!l'e des membres 1iO•nt le concours aotlt 
~u passif est indlspellS'IIJble ipOU·r •la valiõité des votes -d';une Assemblée» (E. 
Pierre, Tr. d~ Drolt Polltique, n. 978), e «la co.nsêquence du dêfaut de q1LQI'U'In 
oest de mettre I' Assemblêe hors d' état 1ie :prenJdre Uille deli'benJ..tion valabLe. » 
(Pi·erore, obr. oi>!.., n. ·98>3.) 

F Lrma·m-se, ·não obstante, e firmam-se solemnemente, os requerentes do ag-
g.ravo em dous 11.a!Je.as..Qorp1l.s ~uJ.g!!idos pelo Egregio TrLbuna! para se !ncu'lca.-
rem como constituindo elles a Mesa da Assembléa L egislativa ·Fluminense. 

A ver.da~de é outra. O Egregio Tribunal nos· dous 11.abeas-co;rpus relatiVQI! ao 
caso pol!tlco fluminense, refer!:u-se tão só é. Mesa da A.s:Bemibl~ Fl'wn'llilnienBe, na 
Be&Bão e:zrtraorcmnaria convocada para junho deste anno. 

IMas, d.efl(le 1 de agosto, que a Assembléa, ~de!l.tlemet!.te ãe c011t1XlJ0aÇào, 
em sessão ordin.arial, nos ter.mos do art. 7•, da Cooot. do Estaõo, se acha reuntd•a. 

E nos tel'lmOS dos arts. 1•6, §. 2° e 1-6 do -seu R~glmenoto I-nterno, tinha a 
~ssemblêa de proceder, nesta sessãlo ordl:i1Mlria., á. eleição de sua Mesa. 

Qualljdo, como, d.e que moõo, foi ou poõia. ser eleita a Mes·a capitaneada pelo 
prilmeLro d<Je querell=tes? 

Pois si o i'llustre DI'. :.JoãJO Gudmarães e os 16 Deputados que o acompa.-
nham constituem ·a mlnor1a ·dissidente da Assem:bléa, é certo que se não podem 
oppO!r ao qu~, legalment~ resolve= os outros 2·7 Deputados solida.rioe coon 
o Governo do Estado e que, por sua vez, representam e. ma.ioria abBOz.tlita da As-
seanblêa. 

Tão ,pouco se comprehend~ que os signatarios da queixa-cri-me ousem alnda 
se apresentar em juizo com a quaZ~ãarl!e que lhe,s não pertence - a de oonstl-
tuirem a 'Mesa da Assemlbléa: Legi:;latlva do Estado. 

;Como, si esM. em opposição â. maioria, si não foi eleito na presente sessã'o 
011d!'IIM"ia, intltula~se, até hoje, o nob•re Dr. João Guimarães. - 'President~ da 
Assembléa Legisla·trVTa do •Estaõo? 

Jâ. o eminente jurisconsulto, o integTo SJ". Ministro P~dro ILessa, em lu-
minoso voto proferido em um doe accórdil.os a que all'Udem os requerentes do 
aggravo, contestou 111. ~tes a. pret~nção que :mantêm e o fez cttando a lição de 
Bootha.m (Revue, ed. DUIIIlont, vol. I, pa.·g. 3•68), relativa ao i)reSidente das 
a~>Sembléas legislativas: 

•. . . I! faut qu'U soiotl élu .par 1' Assem.blée, excluelvement pa·r ene, à la 
majorlté fi!bsolue et '8.fU s.crutLn. I! faut de m~ qu'LI soit amov±b!e par el·le 
seu i e. 

T()'U;t cela dêcoule du mêlne príncipe. Nul ne doit rempllr -cette p!ace que 
celul qui .possêde dans lll!l õegré supérieur à. to;ut autr~. Tout le bien qu'H peut 
faire est en proport!on de cette conflance. 
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!Ma!s, 11 ne sutt:t pas qu'll a.lt ~êdé une foia ·Ia con!iance, 11 .taut qu'il 
Ia possêde contlnuellement. 

Si elle cesse, J',utULté de q• o!tice cesse (le mêrne. Sans le pouvo!r de des-
Utuer, le pauvoir d'êlb'e eerait pls qu'J.nutile; ca.r !e plu,s qdleux des ennemis, 
c'e.st un ami l:n!idêle. » 

!Por seu turno, RIIICiopp! e IBrune·m, os notavels ·constitucionalistas italianos. 
estabelecem entre >C!le :p.rerogatlve costltUZ'iO'Il'B.'ll deUe Camere» : 

101Diritto dl organizzarsl ll:beramente, e perci6: a) dl noonlnwr.sl 11 prGprio 
P .resldente, 'llnZI il propri1> ruffioio dl ,presldenza ; b) di farsi H proprl1> rego!a.-
llll'ento w interprebar!o nel oa.si si·ngolt.,. (CGm8Jll. alio Statuto dei !Regno, <vol. ~II • 

.111. 3•5·5.) 
E accrescentam (n. 3'6•6) : 
«I regolament! delle assem.blee po!lltlche - si ê potuto scrlvere - .non 

valgono se non que! che vale 11 Presbdente che deve appl1carli e farli rlspetta-
re; ll solo regala.mento .buono ed ef!ieace ê d>i a vere un Presidente degno delle 
sue alte funzion! e adatto a deslm.pcgnarle. 

Ad :u-n cosi de!icato uffid1>, oono evidentemente dndispensaib-le preziose 
quaLlrtJà. pers<>nali e non coonun1 a.ttitudine tecniche. M-a é 1anche necessa1•i1> -
se non 'Pia. f1>rse un alto g,ro.d<> di fJ..ducla da 'Parte dell'a.ssembléa ete.saa vers<>, 
U prapl'io mooerntore... Un Presidente Í111l'POSto da 'lliila autorltâ. esotranea si 
troverebbe a volte nppogg'ato da tro.J)po incerto o Umitato eonseru;o, penchê 
l'!Mt-pendenza dell'assembléa non ne allbla a subblre turba.menta, mortifloa.:do-
ne 6 disagio. 

E, poi, ê conseguenza e complemento dei dhritti d'lnterpretare 11 proprlo 
reg<>!Billlento. Ecco perché i·l dlritto di n<>minarsl Uberamente 11 proprl1> ?.resi-
dente, Bi ccmsid:era da tutti COME UNA DELLE FONIM.MENTA DI GUARENTIGIE DELLB 
ASSEMBL!i:E POLITIOHE. li 

Vê-se CO!Jtioegulntemente, que oo requerentes do aggra.v<>, Isto é, <>s querel-
lantes no Juizo .Federal, arrogam-<Se, sem dLrelto, u.ma !uncção publica que lhes. 
não pertence, qual a de constltuirem. a Mesa da .Ass61Il!blén. Legislativa d:o Es-
tado. 

IDe outro lado, ai os Deputados da >Opposiçl!.o, a;penas em numer·o de 17. 
se nl!.o podem, em caso algum, Clnlsiderar como a .AsSEIIIlblêa. ILegielatlva, slm-
·Ples .r!Jddcularia é a ·allegação ex-aàv.er:JO, de que na .Assembléa Legislativa. se 
nii.o 'Processou a queixa-crime apresentada em julzG contra o Rresidente d() .Es-
ta.do. 

IP:rocessou-se, s.tm: mas ~el'ante a unlea lAss·embléa Legislativa existente,. 
que estA reccmhecida pelo Pooer ·Executivo do 'Estado, pelo Poder Exeoutlvo 
Federal, pelo Poder Judiciario do Est~o, e, :finalmente, pelo pov1> fluminense. 
que a ella ~Tecorre, .pedind() provJdenci~ de ordem legislativ-a. 

Tanto baeta para QUe o Egregio Supremo Trtbunal Federwl, .rbsten'do-se. 
oomo lhe cumpre, de se envolver em q'UieiJtões jpOU~icas, .haja, sem ma~or indaga-
ção, 'POr A.asem'bléa Legislativa ii·o EstSJdo, esta, e s<>bre a qual aliâs nunca se 
'Pr·on1llllciou, que vem ~e ser ·alludida.. po.rquanto a co'IUtastação da Zeg,timliltfade 
dos poàEmes poUHcos de um B.t~tado Fed,fl110,Z não ll um caao juidliciaZ, si-não um 
caso e~Zmente poJ«ico, a ser !Zec~o excZU8Wamen.te pe'Los :Poldieres ip'01.4ttoos 
d,o regm.~. (Ac. do Supr. Trtb. Fed·., de 30 de outubro de 190'7, n() Dir., 
vol. 10·7, pag. 471; IR'llY Barbosa, ,o Dir., do A.mawna!l, V()l, 1, pags. 1'62 e 
segs.; Bryoce, La Rep. Amer., trSJd. f!T., vol. 1, pSJg. 27•4; IB!aclk, Const. !Law., 
3• ad.; § &&). 

Esta.beleclda.. !fegundo fica, a exlstencla de um ·mani·festo conflicto positivo 
de ii'urlsd!cçilo entre o Dr. Juiz :Federal e a Assembléa Legislativa do Estado. 
resta apenas tornar evidente oa. competencia da ultlma daquellas duas autori-
da.des. 

·AO envez do que a~everem os requeren•tes do a.gg.ravo, :não houve a preten-
çi!.o da elgmatario da p!'e\9ente defesa de se desa!<>rar da Jlli!tiça 'l''edernl para co 
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Tr~bunal Estadu!l'l, a que allude a Oonstitulçlto !lumlnense, o ju!ga.m.ento da. 
queixa-crim-e a;prese:n.tada contra o Presid-ente do Estado. 

!Perante a Constituição e as .!eis do Estado do Rio, con!o!!Dle :lá. se viu, 
cabe ao Poder JudLdario :Federal Julgar o ,Bresiderute do Estado !!l.Oi! crimés 
prevlfrtos no Codigo !Penal da Repub1ica e da coonpetencia, .pelas 'l-eis .federaes, 
dos J·uizes da União. 

As leis fluminenses estatuem sim[l)lesmente q.ue, contra o Plresidente do Ee-
:ba.do, não .será admlittida em J1Jii;:o qu.eiza-crime sem que proaeàa aut~ da 
.A.saoembléa Legi.Blat·tv.a (art. 8•, da lei n, 10, de 2•6 de aog~D~Sto de 189~; art. l!•, 
da lei 111. 9-54, de 10 de ouJtub~o d·e 1.910') . 

Desta pré1J.W autOII'Vat;;áo prescindiu o Dr. Juiz f-ed-eral. 'Ella. é, :no emte.n'tlo, 
uma garamf!W oonaHtuoion.ai~, clJija observancla se lan;põe ao Poder Judiciario -da. 
União, conforme tem decidido o proprio E·gregio Supremo '1\ribooal ill'ederal, em 
avultado numero doe acclirdãos, referidos pelo integro oe !Preclaro ID:!'. Procurador 
da Repub!i{)a :no o!ficio em que se recus·ou a additar a queixa apresentada pelos 
requerentes do a.g1gravo. 

:Disse, então, o illustre orgão do Mlnl.sterlo !Publico !Federa.!: 

«Q·uando, porem, se reconheça nos querellantes a qualidade necessa.ria [l)ara-
of!erecerem a qu-eixa d•e :ID.s. 2, ainda assim n!Lo ·a plide processar a Justiça 
Federal, tl!ma vez 1:1.ue não consta des·tes autoa a :previa autorização da Assemblêa 
Legislativa do Estado, exigida, para esse fim, •pela .Comrtituição e pelas leis flu-
minens-es, bem como p~ uma série d'EI brilhantes decisões nesse senUdo, ema-
nadas do Supremo Tribun!lsl Federal e de notaveis juizes seccionaes. 

IDe facto, esse Egreg!o Tribunal, entre var!os accó11dãos firmando a jul'l&-
J:lrudem.cia de que a op.reterição das imm:unidades e ga.rantias concedidas aos Pu-
deres O:..egislB.tivos e Executivos dos Estados por suas leis constitucionaes elva. 
de nullidade o pro.cesso criminail €IIIl Juizo e torna incompetente o Poder Judiciario 
F~eral, proferiu o de o8 de junho de 1o9o:5, no hj~~eas-corpus n. 799 (Jurlsp., pag. 13), 
assim conoebido: 

«A brusca intervenção da Justiça !Federal :na formação da culpa dos lnim1gOS 
dos p.oderes poliUcos !O{)aes ou de segu.ranca interna dos Estados, romperia a 
paz publica e ·a d·e.fesa da !Propria existencia e canceUaria reVTOlucionarla. e 
doespoticamente os privilegios parlamentares das respectivas Camaras legi.S'lativas, 
sobreJev.a?IJQ que oo especie dos autos está àen.um.cialdo o PresiàW~At\6 ào Estado do 
Rio àe Janeiro, lcom<o autdrr o-c~ cumpUoe àe um facto, que, ~ tosse crimí'!Wso, 
en.vo~veria necessariamente !Processo de .responsabilidade, de onde se segue que 
o Juiz seccional, caso prosiga !D'O summario, invrudire nada. 'IIIJais, nada menos, 
que a ;'!(rl8dM:>çã,o d'O .Podlm' Legislatõ.v.o do Rio àe Jan.eflro, unico compel:ent~t 
para prooesear aquelle denunciado em crime de responsabili-dade até a pronuncia 
inclusive.» (Const. F!um., art. 26, § 15.) 

Postr,riormente, a. 26 de dezembro de 191-0, o Dr. Juiz substituto da 2"' Vara 
Federal, em longo despacho exarado nos autos -de processo crime promovi-do ipelo 
Dr. José Getulio da .Frota Pessoa, ·con~a o Dr. An:tonio .Pinto Nogueira Accio!y, 
Presidente do Estado do Oeam, dep.ois de a.ffirmar a necessida'de õa autorização 
do Congresso Legislativo do Estado para. o processo intentado, esc11ev-e: 

«Que ·a jurisprudencia tnvocada existia, no ~tido de que as lan:mun.idades 
dos representantes dos poderes pubUcoa estadoaes deviam ser respeitadas, nenhuma. 
dJUvid•a plide ter quem attender a que ,por esta fõma se pronunciou cla<ra g 
!POsith•a.mente o IDgregio Tribunal l"ederal em todos 08 casos ~ ao seu co-
nh.eotmen.to, não tendo havido até á.quella data um sli acclirdão dive:ngente, tendo-
se dado a tê a c~ro'U=tanJCia d·e alguns dos srs. ·Min;l,stros, que n.os ~i:me~·ros seo 
a&Signavam ovencidos, terem passado 111. assignar os ult'imos sem ·restricções. 
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Esse despacho, claro e bem fundamentado, foi mantido por dectsã:o do lllus-
traodo Dr. •Pi·r.es e Albuquerque, juiz oda 2• Vara Federal, que, dil'igindo-se ao 
Supremo Tdbunal, disse, sustentando essa sua decisão: 

uA questão foi tã.o minuciosamente exposta. e dls<luti.da ·Pelo Dr. Juiz substi-
tuto nos dous despa.chos de fls. que dispensa novos esclarecimentos. Aos acc6r-
dllos e.hl oC!tados cumpre addlclonar os differentes outros rpelos quaes o Egreglo 
'Tribunal com ·fundamento no art. ·63 da. Constituição tem decidido que •não podem 
as Constituições e os governos estadoaea recusar aos membros do Poder Judlci3Jrlo 
looal as condições de independencla que a 'Constituição da R:ep.ublica estabeleceu 
para o Judic!ario Federal. As méàmas razões autorizam a doutrina de que os 
orgãos do Exe<lutivo e do Legislativo oestadoaes devem estar cobertos pelas mes-
mas lmmunidades que asseguram a independencia do iExecutlvo e do Legislativo 
iFederaes. 

,Aqui, como aJ..ll, estas condições de independencla existem e devem ser man-
tidas e respeitadas, não por fOII"OQ. das .Constituições estaodoaes, mas por~ue a 
Comrt:itulção Federal as considera necessarias á. lndependencia dos tres ramos 
do Govoemo, principio constitucional de que os ·Estados não se opodem afastar. 
Assbm, respeitando-as, ê a esta e não <A.quellas Constituições que em ultima analyse 
se euboroina -a Justiça Federal. 

iEsta eonsideração, parece-me, responde ao argumento mala valioso apresen-
tado pelo recorrente, Dtgo mais VSJlloso, po·l'qUe o outro, odecorl'ente da possl-
bUidade de abusos que viessem tolher a acçã-o d~ LJ.udiciario - prova ·de mais. 

SI prooedesse, autorizaria tambem a prescindir das immunidades attribuidas 
uos membros do Legislativo .e do Executivo Federal.» 

iE tão aoertada foi a doutrina defendidos. pal' esse •Preclaro magistrado, que 
o Surpremo T.rlbunal, em accórdão 'lmanlme de 2 de maio de 1911, a. confirmou 
por se acharem 4as seus :funda.mentos de accõrdo com a :jurlsprudencia dee·te 
tribunal em casos analogos e ser conJ'O!'IDe os princtpios odo regimen constitucional, 
qu.e são wppllcavels á eS'pecie». Desse acoórdão dá. noticia em livro recente o 
'honrado juiz a quem :foi presente a. queixa 1mpugna.da. 

E, como esse, varias outros pOderta.m SEn- citados si não tosse bastante · 
pa.l'a apoiar a :jurisprudencla delle constante o que r~entemente, em 4 de 
abril do corrente anno, serve para ocorrabora.r que se não alterou, na egpecie, a 
sabia orientação do Su)l!l'emo Tribunal Federal. 

Decidiu elle que: 

«ÀS immunidades federaes são equipar.aveis pa.ra todos os effei·tos âs esta.-
~uaes, as quaes deV'Sm prevwlecer em :rodo o terl'itorio nacional, · con!onme a 
doutrina, :firmada, entre outros arestos, .pelo acc61'dão deste tribuna.! n. 208, de 
6 de outubro de 190~ • 

.A. prudente e ponderada jurisp.rudencla do Suopremo Tribunal Federal, a que 
todos devem respeito e acatamen-to, IConsubstancia os ensinamentos da sci~mcia 
-politica. e os prlnci;pios do regimen; -constitudooal d-e nosso palz e da União Ame-
rioa.'na. 

Do mesmo modo por que a Constituição d·e 24 de fevereiro de 1891, outorga 
ao Presidente da Republi-ca a garantia CO'Ilti'da no art. o53 e por causa dessa 
garantia não ê permittido aos. ;poderes competent~s o pro·cesso e julga.me>n•to do 
Chefe do Estado sinão depois que a Cama.ra dos <Deputados dec!ar-a.r procedente 
a aClCUSa.ção coo-tra. elle mtentoSJda; as Ooalstituições dos Estados têm confer'ldo 
aos seus Presidentes ou Govemadal'es ·immumidades de tguar natureza, fundadas 
no art. &3 da Constituicão Federal. 

Ora, a mesma -razão, que se rpóde invocar, para ex-plicar a garantia de que 
-o •legislad1>r reveste o .Chefe de Nação, subslate para justificar a prerogativa. 
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ou immunidade com que as ~eis constitucionaes dos 'Estados protegem a auto-
ridade de seus ·primeiros magistrados. E essa: garantia, an·tes •que em beneficio 
ao fUlllcclonarlo, é uma cautela de ord1!m publica, que visa não deixar o Gover-
nador -do 'Es-tado, como o Presid·ente da Republica, su;l€ito As machinações dos 
outros .poderes ou de seus a·dversar·ios politi<cos; ê uma ·gall'antia creada no 
intuito de evitar que a inimizade pessoal, o odio ou a exploração 'POlitica per-
turbem o funcclorramento normal do JPo-der ·Executivo do !Estado, como se accent1ía 
em accOrdão do conselho •do extincto ·Tribunal .Civil .e 1Cr!minal, ·relatado ~pelO' 

emi-nente e illustrado Ministro iPr«lurador !Geral do IRepubli<:a, Dr. Edmundo 
Muniz Ba•rreto, então presidente desse tribunal. 11 

Em opposição ã. doutrina tão segura, e á. jurlspruderrcia tão repetida, re-
ferem os querellantes ao accOrd·ão profer:do pelo Egregio Supremo Tl'ibunal 
Federal, no recurso-crime n. 237, •accórdão <ie 19 ·de novembro {!e ·19-10. 

:Ainda aqui nenhuma razão assiste aos inde.fessos accusadores. 
O que o collendo tribunal decidiu, no invocado accOrdão, foi que não podia 

preva:lecer a competenoia d·os :tribun·aes eàtaduaes sobre 1!1 da justiça fed·eral 
paTa julgar os crimes aforados pela ·Constituição da IR.epublica oâ. mesma justiça 
<Cedera!. 

E assbm julgamdo, o eg·regio tribunal <iec~dlu, fOra de duvi-da, de accôrdo 
com os princípios .fundamenta€6 do regimen. Jã antes delle, e do mesmo modo, 
decidira a Suprema COrte do Mexlco, em varias sentenças, trarwcriptas, !!)elo emi-
nente Vallarta, nos VotoB, vol. 2, pags. 20(). e B1!gulntes. 

iMas, o que 111ão decidilu o Eg.reg!o Trrblliilal foi que, nos crimes l!lforedos á. 
justiça federa.!, se devessem prererir as fml.mun~d:aàes ou garantias estabelecidas 
nas Constituições Esta'duaes par.a os orgãos do 1Pod·e1· Legislativo nos Estados. 

Taes garant~B ou immunidlades, pelns mesmas razões -Qll€ se respeitam as 
dos 'Poderes Legislativo e Executivo da União, devem ser observa:das, nas causas 
que ao seu conh1!cimento são 6Ubmettidas, pelo IPo·der Judiclarlo Federal: 

•«IEn tanto los pod1!res supremos locales •d·eben ser lnviolables 'Par·a la jus-
ticia fed•eral, enclllanto ·IJiue su im=nid.ad es :una emanaclCIIJ. 1110 oolo ·de •las cos-
stituclones locales, sino de la federal misma 'POr el hecho ue ordenár esta 
que los Esta.(los adopten ·para su rêgimen ~nterlor la fôrma republicana, represen-
tativa, <popular.» (Vallarta, obr. 'Cit., pag. 204). 

Ora, \Si a Constituição Federa-l, no a.rt. o63 e no art. 1•, impõe ·aos EstadO'S 
a divisão do poder publi-co nos tres ramos - 'Legislativo, Execui:ivo e Judi·ciari.o 
(João Barbalho, Constitu!Qão Federal, pags. 8 e 267), e, si o Poder Executivo, 
em um reg'!.m~ republicano e rqpresenta~iV'o 111·ão pOde ter oa fiirlm-eza e a. 
estabHidade necessarias para o exerclcio ·de suas tUJncções consUtucionaes, sem 
o requisito indlspensavel das immou.nidlaães ou [I{JrUintiGB estabelecidas em prol 
da sua lnt1!gl'i'dade e do seu independente exerci'Cio (:Vallarta, obr. cit., lug. cit.: 
Brunlaltl, Dlr. Const., vol. l• pag, 877; Racclo.PIPI e Brunem, obr. clt., vol. 21', 
111. ·379), certo ê, por força daquelles mesmos artLgos da Constituição Federal, 
não ser lidto ao Poder .Judlclario da União ~prescindia- das gM-anttas ou imnw.-
niàaldes estabelecidas ;nas Cons•tltulções esta'duaes p.a;ra os IPl'esi:dentes ·ou governa-
dores dos Estados. 

Eis o que desejam os quer1!Ua.ntes - que se ~upoprimam e desaoppareçam 
as immunidad.es ou garan,totros dadas mas leis ·rlumlnenses ao Presi•dente do Es-
tado, 

·A sentença que semelhante pretenQão acol-hesse, seria, na Incisiva. phrase de 
Vallarta, um golpe de E&taào. 

Para elle voltam-se os pollt:Lcos adversaTios do governo fluminense, e con-
tMil fazer do PO'der Judlclario a .força revoluclooaria que, com a, pronuncia e a 
consequente prisão do ·Presidente •do Estado, o ha de depôl'. 

Com intuito tão subversivo, os querellantes não vacillaram em .ajuizar uma 
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qu~ixa inepta, na qunl, sem a exposição d·e um só facto relativo a dous d·OS 
•mesmos querellantes e praticado :pe!Q quere!ls,do, sem a indioação de que modo, 
nos tcnnos do art, 18 do rCodigo Penal, é r·esponsavel o querellado pela autoria 
intellectua,J dos suppostos crimes, pedem, so.ffregos, a condemna~. no grâo 
maxi.mo, :por concor.rerem <varias clll'cumsotancia.s -agg.rava.ntes, que :indicam, e, 
por serem ell€.!1, os 'Q!Uerellantes, of!enJdidhs, sw.J,e>tos imm.elf.i.atos dios crimes, 
~n'OlusiYe o do art. 111, in fine, do Codigo Penal •«obstar ou impedir, por qual-
quer modo, o effP.lto das determinações desses poderes (Q Executivo e o .JudLciario) 
que forem conformes â Constituição e âs leis»· ! 

Despauterios taes não prevaleceriW 'Perante o IE}gregio SUIPremo Tribunal 
Federal, ao qual me dirijo, soJi.oi•tando apen1as que, n·esse caso, se faça -a justiça, 
severa e cu~ma, em todo o esplendor d·a sua im-pwrcia;lidade, e, .primc1palmemte, 
ouvid·a a defe.~a awài6n>da et all>era pars. - José dle Mirwnàa Vawerde, 
advogado, 

Documento n. 9 B 

Varias Noticias - Apresentada queixa '110 .Ju.lz Federal na secção do E.<;tado 
do Rio de Janeiro, contra o 1Sr. Dr. Francisco Chaves de Oliveira :Botelho, 
foi susc!tado perante o Supremo 'l\r.ibunal um eonflicto de jurisdicção entre esse 
.Juizo e a A.ssemblêa Legislativa. 

•Distrib:ul:do o feito ao :Sr. :ministro Coelho e Ca.mpos1 esse magistrado 
despachou mandando sustar o prosegu!:mento do processo, ag>gravando em mes11. 
os denunciantes desse despacho, na •fónna do art. 44 do !Regimento Interno daquella. 
alta COrte de Justiça. 

~m sessão 'Plena decidiu-se h ontem esse recurso. Exposto longamente o caso 
<pelQ >Sr. miml.stro relator, que não tem voto, pediu a palavra o S·r. :ministro 
Edmundo Muniz Ba-rreto, pr-ocuraodor geral da Republica, o •qual, ponderando 
que a reclamação dos denunciantes tinha por ,fundamento o merlto da qu-estão, 
achava de seu dever !formula!' seu parecer verbal, nos termos do Regimento. 
Manifesta-se contrario ao conhecimento do !liggravo, mesmo do chamaõo aggT(]IIJO 
em mesa, -sem que se cite a lei o1!fendida pelo despacho aggravado, visto como 
a lei 221, de 189·4, falia de um modo geral sem estabelecer .qualquer ex-
cepção. 

Pensa qllle e.ssa questão, -levantada pelo Sr. ministro relator, nem ;por ser 
no v a perde de inberesse. 

IDetem,-se mo exame da questão, refel'indo-se ê. dllegitimidade dos factos aggra-
vantes e conc-lue opinando pela :manutenção do despacho -aggravado. 

O Sr. m~nistro Olivei·ra JUbeiro, tom-a.ndo a palavra, r.~bate os f·umdame-ntos 
desenvolvi-dos pelo Sr. Ministro :p·rocurador ge1·al, pois <pensa d•e niodo differente 
de S. Ex. Não ha um só caso de aggr.avos -do art. 44, em toda a juriSIJ)rudencla 
do trtbunal, em que .se houvesse exigido a declaração da lei offendida. 

Reputa legitima a :pa·rte ' la.ggravante porque, co:mo queixosa, é interessada na 
causa e, ·finalmente, pensa que, em proceSso criaR!nal, de accOrdo com a Reforma 
.Judiciaria de 1871, eabem os recursos me!la estipu lados; mas não o conflicto 
de j'l.llrisdlcção. Vota pela reforma do despa'Cho. 

·Aioompalllha o >Sr. ministro OJ.iveira IRi•beko Q Sr. ministro Sebastião de 
Lacerda. Esse juiz entende que o relator, sempre que lhe cheguem. ê.s mãos actos 
de conflicto de jurisdicção, deve ver~ficar, a ~. si, .de. facto, se trata de um 
caso de confllcto ou si esse recurso .ê m:mif.estamente incabivel. 

O j'll·iz não despacha m-ecanicaan-enlte. íaeconstiotue OIS factos de que trata o 
processo 'e ter-mi:na dizendo que a 1:ntemção do quereHado sempre foi a de des-
il'espe,tar ú mnis alto tribuillaJ. do ;pal-z e a:indl!l agora esse conflicto não é mais 
do que a .continuação da burla ·a.s decisõ·es do 'Poder .Judiciario. 

Entra no ·debate o Sr. l!Dinistro 'Enêa.e G~lvão. Q·Ualquer que seja. a natu-
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r~za do despacho do Juiz crel·ator, o011be o recu.rso de aggravo do art. 44 do 
Deg.!mento, recurso que é antes .uma. creclamaçã.o da i)arte do que propriamente 
U·m aggravo e pensa caber, quer se trate de .materia civil, quer criminal, sem 
necessidade da -citação da l'ei ot:feDidiidJa.. .Acha ;que essa recla.magão, isto é, o 
aggravo 'do art. 44, não estâ slllbordinaJdo aos recursos enumerados nas iettras 
do art. '60 da lei n. 22•1, ~is se presc!node das lformalli<'Lllid.es ·do te11mo, da mi-
nuta, contra minuta.,, 6tc. ; <trata-se de uan il'ecurso que visa sómen·te a corrj,ge:nda 
do despacho do relator, que se .pôde ter equl:vocado ou lnteil'pretado de mlOdo 
dl:&erente Ulma dlspoo!ção qua:Iq:uer doegal. 

Discorda do seu co1lega Ollveira 'Ri•beiro quanto ao cabmento do confiicto 
de juriS&cção em processo criminal. !Dee•doe quoe a lei não ·distingue, nlo ·vê por-
que oroepell!r-se e&te recurso. • 

Não considera, .porêml, o caso prese:nJte 'llm caso ld;e confLlcto de ~urlsdfeçw. 
O Juiz Fede.ral é o unico competente opat~a o processo ; não ·ha iuta de competen-
cloas, a Assem•blêa !Legislativa não tem slnão au.toridaue para dar ou negar 
licença para se processar o ·Presfden.te, mas a O<mstituiçllo não lhe confere a ta-
cul<iade ;}u1gaidora. Deana!s, não ha rum acto ~ iParte odella. .que autorize a sup-
poslção de .que e lia se arroga essa coonopetencla. !Portanto, deS!de q,ue IUIIDa 
das autoridades age e a outra. fica Inerte, que é dos actos que camcteri2:am 
o confll.cto ? , 

O oreglmento, em seu art. 99, diz que o relator mandará. sobTeestar o pro-
cedimento das ~torLda'des em conf!Lct<> posit!.V'O. iN o caso.. não ha au<tor!odlaxtes, 
porque apenas um íJ'uiz é competente e nlngueun lhe n~ga essa competencia. 

O Sr. ministro Guimarães Natal tam.bem reforma o despacho aggrava'<io, 
pensando de modo igual ao !Sr. m1n1Btro Enoêas Galvão. 

Usa em seguida da palavra o Sr. ministro Pedro Lessa, que hlstorla. 11-
geiNil!Ilente o caso de haver mandado o tri•bunal responeaJbllizar o IPres!den<te 
do Estado e de se haver Iniciado esse ·processo, q,ue foi sus,penso pelo conofllC!to 
-de jursl:dicção. De a.ccOrdo com o llll't. 60, lettra 11, da C'onstltuição, o tribunal 
k:m jul.gado que ·ê competente ·vara os processos de crimes pollt!oos a justiça 
federa.!. Nã.o se <tra.ta de 'll'lil crime socia:l, nem de um crime commum. Ev.i'<iente-
mente o que .teve etm mira o [Fires!dente d<> !El&tado, desrespei.tando o a.ccórdão 
do !tribunaL foi evita·r a ~eunião da .Aesemblêa. Trata-se, pois, de uan crllme 
polltico. O Juiz o que devia fazer era obter a licença da A.ssemblêa. .Acha 
isso md!spensa.vel. 

•Quanto ao confllcto pensa que não existe, não concebe m.esmo que se le-
vante tal 'd:uvtda sobre a comp&t:enc!a da au.tortdade cwniJetente para o jul-
gattnento. 

[)fverge de todos esses maglstrad·as o ISr. ministro .Amaoro Cavalcan.t!, que 
se Um!ta a julg'M' o ag.gravo do al'l1:. 44 do !R'egianento, sem oentcraT no anerit>o da 
q,ueetão. Reserva-se para man1fe&tar-se op.;pol'l1:unameme _ Por eunquanto teiil-se 
a examrlnar o odespa.cho do ST. relator. 

Repu.ta-<O reg.!mental e o mantêm. 
Encerrados os d·ebates, :IA As 19 hOTas, o Sr. an.jnl:stro :Manoel Murtl.nho, 

a qu.em o Sr. ministro Espírito Santo passAra a presidencia, colheu os votoB, 
annunciando que, contra o voto do .Sr. ministro Ama:ro Ca:va.Ice.nrt:l, o tribunal, 
reformand<> o d~acho aggra.vado, julgã.ra improcedente o confllcto, por ser 
com•peti!IIote o juiz federal na secção. 

DOCUMENTO N. 10 

'V.a.rlas :notic!aB - O Supreuno Tribunal :F'ed'eii'al deve decid~r hoje o ag-
gravo lnterpooto do despacho do Sr. ministro Coelho Caanpos, que mandou 
SO'breEStar qUJalq:uer procedimento relativo ao ~rocesso de responsabHidade de 
Pres!.Jente '<lo iE&tado do Rio, a;tê que seja resolvido ·pel<> Sup.re:mo Tribunal o 
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confllcto de jurlsdlcç!o Jevantrudo pelo .advogado do LDr. Oliveira Botelho entre 
o .Juiz Federal na secçíLo do Estado do Rio e a A.ssemlblêa. Legislativa Flumi-
Jitllfle. 

Esse aoggoravo ê aJPenas '1.lall lnci1rente no ch811Da1io oaso ào E.stc.do do Elo; 
mas uan inci'dente de que os poUt!cos .lnteres.saldoe, de um e de outro mati!z, que-
rem desasadamente serviT-se ;para resolver uma situa.ç!o já. de sl Uqulda e 
a:bso~utamente Independente dos dicta.mes do :mais alto II'aJIDo do Poder IJudicl:ario. 

A'bsolutamente avessos e syst€1ll:'s:tlcamente tndlf·feTOOJ.OOs Ac> manoobra.s dll 
!baixa. 'IJQliticagem com que se tem vindo a pO'ILCo e !POUCO deturpando a natureza 
do regimen e estaJbelecendo urma especi·e de att·ricto penmanente entre os ;poderoes 
!Pela :IDiá. compreb.ensão que cada ll!m odle!les :tem de sua ~uncc!o, neon poor W&o 
nos julgta,mOs ~bTigados 'de !formular uma advertencia contra a. ~reiteraç!o 

desses e.r-ros que ·pOdem 11.car·re1lair a r:uina da ·federação e desmoraliza.r de :vez 
o systoema qrue ado,pt:'ãl!n.os. &tr.a.vasa o Governo da .Uni!I.Q, intervindo amlude 
na vida. pol1tica dos :EetSJdos; copiam-lhe o má.o exemplo as administrações e 
leglslattur.as estaduaes, abandonando-se a praticas il!egitlo:nas que envergonham 
a iRepubHca.; e o J'IJd.IDiarkl cor6a IG obra -nej'G8ta, smhmdd a .ctcP1G tnstante diB 

.7111(1. orbUa, não pMa rell!tabe~ecer o kil.,_e.'to ~ Uvfllr co~etenc(a parao tsso, .mas 
para politicu rta:mbem, coan sa.erl!iclo ·da ma.ge&tade e inteireza. de suas ·funcções. 

!Tem.os o maior respeito por todos esses elem•entos que formam a aP!PaTe-
lhagem moral da nação; mas não os queremos eternamente ibaralhados e em 
disputas infindaveis, que só. s•ervem .para aggra.var ·o espectacrulo da desordem 
e d·a ana!rchia . 

Essa. desordem e anrurch.le. oonofrangem devéras ao coração brasilelll"o, e, na 
hora angust!Ol!·a que atrav.essamos, com uma trbplice cr~e economica., commer-
cla.1 e fim!Ulcelra a resolver, mais sol>releva a. necessidade l!mpe!I'iosa que tem o 
Brru;il de •pôr ·um 'Paradeiro a. .tantos e tamanhos desconchavos. Nunca. PTOO!-
sa.mos tanto como hoje de opa.z e :tr anquilliõade para a. cura das feridas enor-
mes albertas em nosso o.rganllllmo peLo concurso si:multa.neo de tod()S ess~ flagel-
los. Não levantaremos nnmca as nossas forcas ,coaxrbalidas sem que haja o pro--
;posito geral de evit:aT todoe 'Os oblces · a essa. aneritoria e :urgente tarefa de 
salvaçã.o; e ê um facto positivo que só. chegaremos a II'esul:tado effica.z, a/brindo 
mão ·resruutame.nte de todoe oo processos 1l\unuJ.tuarios de Governo, de Legisla-
ção e de .Justiça. Todoo os otres ramos do Poder IPub!lco, pode!Iios dlzer 11em 
ag·gravo a nen'hui!Il de'lles, antes na. sÍIIIl.ples .intenção de que refl!ctam e voltem 
ao ibom caminho, têm <CO!laboraoo fa.rtamente ono retrocesso do BraSil.!. E' ml·s-
ter ouma parusa nessas loucuras ~reunidas·, que tão durBJlillellte e!PtíLo ferindo o 
n002o cred~to e au.gmentand~ o nosso alba.tiomento. 

Terminam agora um quatrlennio e uma ·!eg!slatura: o novo .Presidente e q 
novo Oongr-esso terão sobTe os hoonbros a grave responsab1l!Jda.de de Tesgata.r 
os erros do 'Pa:ssado e todos os patriotas sinceros devem ajudai-os DeSse alevantrudo 
QbjeaUvo, se não qulizermos ir para. o rol das nações que não sa·bem honrar a 
sua tndependenc~. · 

· Mas não só. Governo e Congresso, IP.resldentes· de Estados e .A.ssemblêas de-
vem pôr Q I!Ilaior zelo no ldesenvolVÍJillento de sua acção. Tambem os- magis-
trados que representam a .segura.nca do direito e das ga.rÍintlas i:nJdividru·aes ele-
v:em-se o mais 'POOsivel ·na sua ·m1ssão tutelar e não se lmmiscua.m m.unca nas 
paixões rasteiras, que divl:dem os iPOlitlcos, nos Incidentes de occBBill:o, que os 
m·é.os GO'vernoS" sabem sempre provocar e crear, ou nos incidentes regimentaes, 
que as ass-emblêas verdadeiras ou falsas a cada im.&tante levoantam. 

A Constituição não crêou o Sup.remo T.r1bunal Fed•eral para derimlr pro-
·prhwl'ente casos de strlcta 'POlLtlca. 

Quanto mais elle enveredar por esse terreno, :mais concorrerA para 10o seu 
·proprio doe.spre&t!gio, ~ que seré. sem duvida uma calrumldade para á. 'N~. 
Entre as eepecles de dictadura que possrum desgraçadamente ameaçar-nos, ne-
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nhuma mais triste do que essa e nenhuma m.a.Ls lastlma.vel, porque serta a morte 
morai da N11çllo, que assi.m nem mais 11.s relações de ~ua vida civil serla.m asse-
gu,radas, no dia ·em que o Ju.dlciarlo 1.1squecesse os seus deveres espec!.aes e 
as suas attri·buições ·priva.tlvas :Para se 'I.Iltrometter no julgamento dos· casos pO-
Utioos ou se ·pronunciar sábre a organl'zação dos car.gos elootlv01r, unicos com-
1i1.1tentes ;para o deslinde das suas proprlas d!uvidas -reg!m.en:taes, com(• regula-
dores soberanos de sua .propria economia interna. 

O agg.ravo de que o Supr.emo Tribunal vae hoje tomar conhecimento off&-
rece toda a ·marge~m '])llra estas considerações. 

O Ministro perante quem se levantou o confUcto de jurisdicção nlLo deu, a 
bem dizer, doespaçho nenhum. L!mitou-se ·â. ,providencia elementar ordenald.a !pelo 
Regi:Tnenoto Interno, mandando sa<breesta,r o processo até que o Supre101o ·decida. 
Mas a .decisão deste tem de ser sobre o confllcto e nllo sobre a medida forçosa 
do. suspensilo do feito. 'Nestas condições, é evidente que não se a·ggrava do des-
'])acho do S.r. C'oeiho e ICrumpos; aggrava-se, isto sl:m, de u:ma disposição ex-
.preesa de Regimento Interno do Supremo Trilbun~~>l . 

O atropelo •ha'lriotua.I cread:o pnr essas <Ilormas indefens!l'Veis• pOde tp erturba.r, 
e tem j•!l. pertunbado sériamente 11 vida 'POii<tica da INação. Nilo se precisa ir bus-
car aos tratadistas argumentoo contra 1.1ssa detur,pação inoonvenielllte da natu-
.reza e flals Ido Poder .Judiai·a.rio. A prevaleoer essa orientJB.ção, :um juiz seocio-
nal facc!.oso .derrubaria <:om fac!lid:ade qualque.r gO'Verno estad.u1ll, que lhe 
ca:hisse no d-esagrado. 

O mstrumento maravilhooo do hail>eo>s-oorpus, que só póde ser entend·id<> <X71DO 
<> tem demonstrado o Hlustre m:inistro ·De. Pedro iLeesa, j!l. se tornou entre mós 
uma esp.ecJ.e original de r1.1<:urso terminativo, que SUP'])rime todas as acções e 
•liquida summariaJIDente tudo, inclllflive mesmo fUma duplicata, .real ou appa.roote, 
de assembléa, ou um processo de 'PresMen<te ou GQv.ernador. 

!Sabendo embora eoono a:lgumas vezes se ·faozem entre nós as nomeaç6es de 
juizes, ousa:mos ainda esperar que, illeste como em quaes!lller outros casos ll.'lla-
1ogos, a a1ta magistratura do 'Palz sai·ba ·po.r fim r el:ntegrar-se no exercicio d-e 
suas altas funcções, evidentemente incompatív-eis coon a sõluçl!.o dos CWSOl> me-
ramente po!Uicos. 

:A d·uplicata da Asseonlblêa .FlUiiilinenS'~ como foi f.eLta e oomo <tem pretendi-
damente fulllCCiona.do, com a extensão forçada do mandato de um.a mesa, q11.1e 

·perdPu a sua razão de ser, e ainda assim t·ra-ba.lhando sem nu:mero e procedendo 
sempre tumuLtuariamente, sem .a.cçilo nenhuma :na vi-da 'do Estado e sem ligações 
com os j)Ode~ locses, é um espectaculo deprimente para. o a-eglmen re,presen-
tativo. 

1C<>mprehend.e....se em uma nova legislabura a posaibUI.d.ade de 'uma d.uplicwta, 
rooultante de diver.gencias essenciaes na verificação de IPoderes; mas 'll!Dla du-
p!icata por desa.ggregaçl!.o de uma assembléa ti'â. exliStente e havendo j-á funoooio-
nado longo tempo, 'é uana hY'J)Otheee risivel, que s6 mesmo o capricho puer.ll 
de uma minoria, que tivesse a fortuna de fi.car com a Mesa to.rnaria poos1vel. 
As mesas d·afl ·assennbléas legislativas vivCIIXl e existem ;pelo apoio da maiorlia. 
As decretações di! perda de mandato e o reconhecimento de candidatos suppostoe 
eleitos constituem soph!smas .g.rosseiroo, que não ,podem prevalecer. 

iMas nós não q·ueremos nem devemos descer aos '])ormenores do <:aso po-
Jitico em fóco. Elle não .nos i·nt'eressa sinão nos seUS' a~ectos geraes, que dli'Zem 
com a moralidade do reglmen republicano .federativo no 'Brasil. Não é, al:êm 
disso, a questão da assemblêa que está em jogo. O que se quer ê asse.gura.r a. 
posse d.o poder. no Estado do 'Rio, a um candidato q'Ue se lbateu valentemenote 
e com honra P11ra <> s.eu nome, !ID·IIB que tebma ·em não se ~ul·gar venci®, tend~ 
opromov!do <> seu reconh1.1cimentoo IPOr meios irregulares e tumuUuarlos e p!'&-
tendendo chegar é. suprema governança do Estado com .o aux1Jio e ~uda do 
Supremo Tribu.nal Federal, -cuja missão não é propriamente essa. 
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REPIRIDSIDNTAQ.Ã!O DA MIDSA DA A.SSIDMBLI1:A !LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO RIO DE JANErRO JI'lROrrESTAN'DO CONTRA O PIDDIDO DE PRO-
WDIDN!CIAS •DO LEGISLATIVO FIDDER!AL SOBRID ARIDSTOS 00 SU-
IPR:IDMiO mRIBUN .U" 

·Exmos, Srs. Membros odo Congres~o Nacional - A Mesa da Assembléa 
Legislativa do Estado do 'Rio 1le Janeiro, d-evidamente representada pelos abaixo 
assi.gnados seus .Presidente, 1° e 2• S.ecretarioe: · Joã.o Antonio 'de O !lv-eira Gui-
marães, Raul de Almeida Rego e Constancio José Monnero.t, reele!tos em sessão 
ordin·a·ria de agosto do corrente anno, •foi surprehendida com a l-eitura da m-en-
sagem em que o Ex.mo. ISr. IPr.esidente da Republlca submetteu ao conhecimento 
das duas Casas do 'Congresso Nac!onal as representações, que a S. Ex. enviara-m 
'o Sr. Presidente do Estado e os tres "Deputai! os esta.duaes Srs, Alv.a.ro Au-
gusto de Moraes Diniz, Theodoro 'FLgu.eira d·e Almeida e Oscar Leit-e Pinto, 
estes attribu!•ndo-se .a falsa qualidade 'll.e membroe da Mesa da _.._ssemblêa LeglS-
la.ti v a e todos sol!.ci!tando do !Pod-er ·Legislativo F<ederal uma pr<lvro-encia, não 
deter.mlnada, contra os ares·tos do sup.r.emo rrribunal que .reconheceram a legi-
timid•a.de das runcções que exercem os abaixo assignados, naquella Assemblêa. 

A' oolicitação do novo -e mysterioso remedio legislativo, q,ue imploraram o 
Presioen.te do Estado e os tres Deputados qu-e assignaan as repr;;:sentações, con-
tra a simulada anormalidade incon&tituc;onal de que se ·queixam, juntaram uma 
l.nfLel nar.rativa de factos, como quo.dro d·e ·faLsos symp.tomas, 1)ara induzir o· 
Congresso Nacio-nal a reconh-ecer no Estado oo Rio a adulteração d-o- .reg!men 
re.Jl'tlblicailo, mal que ·l!olll verdaoe ·só ·existida depois que se viessem oppôr, aos 
julgados do Poder Judiciario, leLs· pesS<laes emanadas do Pod-er Legislativo F~ 
dera!, 

Para que se restabeleça a verdade d<ls factos e se pondere :na gravidade da 
medida soUcttada, vêm os siglnatarios desta representação trazer as Lnformações 
que seguem. 

•Não ha, E:xnnos. Srs., no Estado d<l 'Rio de Janeiro oualldade de Assem-
blêas Legislativas, ·que se disputem a competencia d-e -ela:bOrar as leis. 

O que aqui se encontra é a divisão d·a •representaçl!.o· legislativa .em dous 
grupos de J)eputaoos, um funccionando sob a eg!d-e d<l Pod-er Judicial'io F-ederal, 
e sob a direcçl!.o dos abaixo assignados, e o outro, <lbstionadrunumte recalcitrante, de 
mãos -daoas 'COm o !PresiOente do Estado, no firme e cQn•fesso ·pr·oposito ode não 
respeitar as d-ecisães daqu-elle 'Poder constitucionaL 

.A singela a.veri•guação das occurren.cias vll1á 'demonstrar ao Congresso Na-
cional que os abaixo assigna.dos nã-o- se arroga.m ~ direito de exercer ,funcções 
que lhes mão caibam; antes e ao contrario, sob as ameaças mais aviltantes, 
d·esacatados na sua dignidade ode m-embros do Poder Legislativo, . e apeza.r de 
todos os riscos que vêm correndo sob a acção do oGoverno ap.aixonado, elles 
não têm OU·t·ro camiln.ho a Sell'Ui>r, nem outra :posiçã.o a conq,uista.r, sinão- mrun-
terem-se com todo ·o s3Jcrbficio dentro dos limites de .seu direito, limites que lhes 
traçaram a Comstituição o·o Estado e o Regimento Interno 1l.a Assembléa, e qu-e 
lhes confirmaram <lS aTestas oa. Justiça. 

;Assim é •que os abaix-o- assign3idos exercem {)8 seus re81)ectivos cargos de 
Presidente, 1• e 2• 1Secretarios da Assembolêa desd·e o a.nno de 1911 até o pr-e-
sente, em virtude de eleiçõ-es successivas e se.tn'pre IPOT voto uon3Jnime de seus pares. 

!Entretanto, -em junho oo corrente anno, ultimo do per.iodo :presidencial e 
penultlmo da sua actual legislatura, em vesperas da ·eleição d<l futuro Presidente 
do Estado que se la realizar em 12 de julho, foi a •Assembléa ·Legislativa con-
V{)cada pelo Sr. Pr-esidente do Estado· ~ara se reunir a 10 o e junho, ·em sessão 
-extra.ordinaria, sob o pretext~ de •que era urg<ente revêr e modificar as ta.bel!as 
do imposto de exportação, onerosas para o eommercio e as imdustrias do Estado, 
como si, em uma êopoca de intenso traba.lh(} -eleitoral, da mais tormidavel ca.m-
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:panha. politlca que jâmais se feriu nesta oclrcumscrlpç!l.o do !Paiz, fosse posslvel 
alterar, coon a revisão -das paubas flscaes, to-das as previsões orç:amentar-las 11• 
exercido finan.celr.o jâ em melo, previsões que foram cal.cadas sobre a.nt:lgas e 
constantes tabellas de tributação. 

Era evl·dente que outro tn·tulto lnconfessavel su:g.gerlra a,queHa convocaçlo 
exceplclon~ ao governo do Estado, j~ então empenhado e for.znMavelmente pre-
parado para a luta eleitoral, em que entrâ.ra como 'Parte, com o seu cand!idato 
repudia·do !Pela. opinião pubUca. do Estado e da Republlca, e ·SÓ apoiado pelo :pres-
tigio governamental. 

:E a revelação desse Intuito 'não se fez esperar; logo a lm'l)lrensa. a.Ivlçarelrn 
e os arautos da cabala governista. a.ssoalharam a p.otici11. de que o •governo 
projectava, na installação da sessão extraordlnaria, a substituição dos membros 
da Mesa da ·.ABsembléa. ·para. se apropriar de seus cargos, que ju]>8'ava necessartos 
é. composição do 'l!lpparelho -defrauda-dor da veroa.de eleitoral, completando assim 
o systema de ba.terdas .q'll:e o estado de sitio la proteger. 

A este tempo, levantou-se, :pela -prlmel·ra vez, a ·questão de saber si, nas 
sessões extraordina.rlas, se devla 'PrO'Ceder lâ. eleição de mova Mesa, ou si, do 
oontrarto, os trabalhos legislativos deveriam correr sob a diTecção ·da Mesa da 
ultima sessão ordinarla, como se dâ no •Congresso NaclonBil. 

Não qudriaro os abaixo asstgn-ados desistir de seu ddreito, si o tiveilsem 
nem persistir em erro posslvel ; e a vista das vlolenela.s ·premedolta-das, de que 
deram a prova em juizo, lmpetraraJID. uma. oooem de hab6a8-corpus para. a garantia 
do exercício de suas tuncções, e o Supremo Tri-bunal iFederal houve por bem 
decidir, em acc6rdão de 6 -de dUJD·ho, que a Mesa .tinha ocompetencia ipara funecio-
nar, independentemente de eleição, durante toda .a sessão e:x:traord·lnarla e até a 
nova eleição, na subsequente sessão ordinarla da Assembléa. 

«0 Supremo Tribunal .Federal, tomamdo -conhecimento da ;petição de :fls . .2, 
concede a impetrada ordem de habeas-oorpus preventivo, para que os 'Pa-cientes, nos 
termos lfinaes de um !Pedido, ·possam se looomover livremente e penetrar sem 
coacção no edlflcio da Assembléa :Legislativa, em Nlctheroy, e ahi exercerem 
livres de constrangimento, dura.nte o perlodo ·da sessão extraord.l!n·aria, convocada 
para o dia lO do corrente, e emquanto ella durar, as funcções de Presidente e de 
1° e 2° Secretarlos da !Mesa ·da Assembléa.» Acc. de 6 de 'jWlho d·e 1914. 

A eeta soberana decisão .do :Poder .Ju-dlciario Federa.!, supremo interprete 
de nossas leis, os Deputados da pa.rciaitdade governi&ta oppuzeram o protesto 
i'llserto no Jornal ão Olommerll'io, •de '.i a 10 ·de julho, ·declwrando .que não se· 
submetteriam ao ;Julgado e que não compareceriam .a. sessão extraordinarla, re-
Legando ·para a sessão •ordlnaria o estudo da materia que ao governo parecera. 
tão necessarla e urgente para a salvação publica! •.• 

E e:1s como d!mpllcitamente se confessou a lalutilidade da sessão extnaordinar>a. 
N""a.o obstante, funccionou a Assembléa em sessões preparatoria.s até o dia 

.19 de jul•ho, em que, .reoonhec'ido e empossado o Deputado Domingos> MruriJanm.o 
Ba:l.'cellos d'e LA:Iomelda, foi idesign-aldo, oom scienC<ia do Presi·d·ente do Estado, o dia 
segu.~nte, 2·0 de julho, para a solemne installação -da sessão extraordl.naria. 

Oonvenctdos, parêm, o Governo e os Deputados seus correllgianarios, da 
inefficacia da obstrucção que faziam é. installação da ABsembléa, e firmes no 
prQPOsito de al'redarem de seus cargos os membros ·da Mesa, lançaram-se em 
ultimo e extremo recurso, no caminho da violencia material e mamdara.m, pela 
forca militar e civil e pelos seus ca-pan.gas, desde a noite ·d•e 19 d-e julho, cercar 
o edi-ficio da Assem·blêa, arrombar-lhe a porta e o assaltar, impedindo que nelle 
J)enetrassem no dia 20 -de julho os abaixo assignados e os Deputados da oppo-
sição. 

Cegos pela paixão, não viram que ar~batavam ao Po-der Legislativo o · edi-
fício de seus trabalhos, impedindo a Mesa, como eo=issão de policia •de «em.-
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pregar qua.esquer meios conducentes é. ordem e segurança, qu~ é obrigada a 
manter dentro do edifimQ da Asse:mbléa e nas suas !mmediaçõe:l». (Art. 183, do 
iReglmento Imterno. ) 

Repell1uos de seu antigo edl!icio, os IDeputados da opposiçã.o e a Mesa abaixO 
asslgna<ia. lavraram, na mesma hOTa, .perante o Juizo :Federal, o seu protesto, 
sendo transferido mediante a pUobllcaçâo de editaes o local das .sessões pa.ra a. 
rua José Bonifado n. 84, na mesma cidade de iN"I'ctheroy, sêde do Poder Legislativo 
do iEstado. 

Desde então caracterizou-se a dlvisã.o da Assembléa em dous grupos equi-
va-lentes - o dos [)eputa.dos .governistas ·permanecendo no antigo ed·llficlo ·e o da 
opposiçã.o ~nstallando~e no edHicio designado pela Mesa. 

Esse é o .ponto de divergencia entre os dous grupos. 
Cumpre entretanto aqui salientar que a designação do ed:tficio p!llra os 

trabalhos da <Assembléa ·é a.cto da privativa competencia d·e sua Mesa, na quali-
da·de da CO'Illiildssão de Policia. (.AJrt. 3·5 do :Regimento Interno.) 

·E' e.s.sa .a 
Ainua ha 

proprto para 
a. 'Casa . 

pratica dos parlamentos. 
pouco a Mesa da Camara dos Deputados ltr>a.nst'erlu por a.oto 
o .Palaclo Monroe o local de suas sessões, sem consulta 

Assim ;procedeu tMD•bem o actual IDe:lllltado Federal .A!lves ·C<lsta, em 1910, 
quando o então il?lresidente do •Estado Dr. <AJ!redo Backer transferiu a sêde 
da Assembléa para Petropolls, sem desLgnar· o edifioio de suas sessões, a.quelle 
Deputado, então Presidente de uma das .A.ssemblêas que .se disputavam a legi-
timidade do mandato de respectivos membros, 1leslgmou opor acto da Mesa e 
mediante edlta.es o edlflclo em que a Assembléa deveria funC'Cion.ar. E' Igual 
proced-Imento teve o Dr. Modesto de Mello, Presidente que era da outra Assemblêa 
em lltigio. 

E ainda naquelle ànno, jâ sendo então preslden.tes respectivamente os iDrs. 
Sebastlâo -de {Lacerda e Edwi.ges de Queiroz, tendo as suas assembléas deliberauo 
por votação transferir de :novo a sua sêde de Petropolis 1para Nictheroy, foram as 
reS'Pectlvas Mesas, :por acto oproprlo, que de.sig111a.ram o ediflclo para sua.s sessões 
na sêde escolhida pele. Assembléa. 

Todavia, e apezar da Mesa. estar exercendo uma funcção legitima, o Governo 
do Estado ainda tentou assaltar o nov.o edlf!clo, ameaçando os Deputados ·oppo-
sicionlstas com a.ggressões, que lju$1:1ficaram um segundo habeas-corpus Impetrado 
ao Supremo Tribunal ·Federal e concedido ~elo veneranuo a.ccórdão de 25 de 
julho, ·em que se reconheceu a legitimidade do acto da ·Mesa, transferindo o 'local 
das sessões da Assemblêa. 

Contra essa decisão ainda ae rebellaram o Governo e os seus -Deputados, não 
comparecendo ao novo edif>iclo. · 
· E entretanto, é curioso e notavel, os mesmos :Deputados que, em documento 
publico, desrespeitaram o priJmei.ro habeas-co1'P'lt8 e impugnaram a legitimidade 
de poderes da Mesa composta dos siglnata.rios desta representação, desistiram ao 
tempo do segundo «habeoo-corp"UB» daquella teimosia e permanecerem no antigo 
ediflclo da ·AssembU!a, simulando sessões extraordinarlas sob .8. direcção de quem? ... 
do mesmo primeiro Vice-Presidente, PO'illce de Lêon, e de dous suwlentes de 
s-ecreta.rios, cujos poder>es era.m - como substitutos eventua.es - oriundos da 
mesma eleição que em 1913 llnvestira os abaixo assignados das funcções de 
Mesa da Assemblêa ! 

IE assim, durante toda a simula-da sessão e:xrtr.aordlnarta, eUes ·proprios dei-
xaram oo proceder â eleição de nova Mesa, julgando boa a Interpretação que antes 
impugnavaan, .só porque os abaixo assigna.dos lhes eram adversos. 

Portanto, Exmos . \Srs., em obedien'cia â lei, com .a sancção de arestos dO 
Supremo 'IIrlbunal Federal, tem a Assemblêa •Legislativa fumcclonado normal-
mente, sob a dlrecçã.o de sua Mesa legitima, tanto durante a sessão extraor-
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dinaria, como no. presente sess~o ordlnaria, em que foram os abaixo assignados re-
eleitos para os respectivos cargos. 

E a que fica. reduzida a representação do Sr. Pres!dente do Estado e 
dos trcs senhores Deputados gover.nistas contra os arestos do Supremo Tri-
bunal? 

A' primeira das decisões -dessa ·Egregia COrte de Justiça, ao accórdão de 
6 de junho, os proprios governistas mais tarde submetteram-se e deHe se rupro-
veita.ram para manter na dlrecção da sessão extraordinarla. que simularam os 
substitutos eventuaes dos m~bros da Mesa reconheci-da. legitima.. E ofoi perante 
aquelles substitutos que o Presidente do Estado compareceu para ler a sua men-
sagem. 

A outra decls~o do Supremo Tribunal, que affecta. a AssembJ.éa Legislativa, 
ê o accórdão de 25 de julho em que se confirmou legitimo o acto da Mesa trans·fe-
rlndo para novo ediflcio o ·local de suas sessões. E esta deci'eão não tem 
nada que repugne A consciencia, nc.m melindre e. fôrma. republ!cana da. orga-
nização do Estado, nem ao fumcciona.mento CO'Il.Stituclonal de seu :Poder Legis-
lativo. 

E' certo que nesse ultimo aresto mandou o Supremo Tl'ibuna-1 Federal que 
se responsab!ilzasse o Presidente d'O !Estado por ter desacatado as suas dec.isões, 
assim como ~ proferiu tambem uma sentença sobre uan incidente do processo 
de responsabilidade, que se promove contra o mesmo Presidente do Estado. 

Que mão se commentean, !l)orêrn, aqui estas decisões ultimas, nem as Im-
precações contra ellas levantadas .pelo proprlo accusado, a; quem se deve re-
conhecer, porque ê huma.no e ex·plicavel, o direito de maldizer da justiça que lhe 
a.pura a responsabilidade criminal! ... 

E assim tambem n~o ê con-dt.g'no com a .autonOIIDia ·dos poderes constitucionaes, , 
que - para corrlgll-os - se ·dis'cutam os arestos do !Poder Judiciarlo per8.'llte o 
Poder Legislativo, a quem outras funcções, ma.is nobres ·e suas pr·oprias, são 
commettidas pela >Constituição J.i\ederal, sem quebra da harmonia e ind·ependencia 
que deve existir entre os poderes constitucionaes d.a RepubUca. 

E resumindo, para concluiT, os abaixo-assi@nados, synthetizam as presentes 
informações nos itens seguintes, que ·f"Oram provados perante o !Poder Judiciario 
Federal, e a saber : 

1•, a Mes;\ da Assembléa. (Legislativa do ;Estado, constltuida !pelos a>balxo-
assignados, eleita na ultima sessão ordinar!a de 1913, exerceu as respectivas 
funcções, conforme o seu 'Reglanento Interno e a. interp.retação· confirmada pelo 
Supremo Tribunal Federal, nas sessões ·preparatorias e na. sessão extra.ordinarla. 
desde .6 de jun-ho a tê 1 de agosto de 19-14; 

:2•, a essa ·interpretação posteriormente submetteram-se os proprios ,Depu-
tados governistas simulando a sessão extraordinaria em que não elegeram mova 
Mesa e ·for·am dirigidos pelos substitutos eventuaes .dos abalxo-asslgnados, mediante 
a dolosa allegação do não comparecimento destes áquellas reuniões rllicitas; · 

3•, installada a sessão ordinaria em 1 de agosto de 1914, CO'llforme· 'tl preoeito 
do art. 7• da ·constituição do Esta.do, for-am os abalxo-a.ssignados reeleitos para 
servil" nos seus respectivos cargos, em que estão atê hoje servindo; 

4'>, na legitimidade do exerciclo de suas funcções, a Mesa abaixo...a.sslgnada 
transferiu o local das sessões do predio particular da rua Visconde do Rio 
Brall'CO ·para outro, em ldenticas condições, da rua José Bonl:facio 84, ambos da 
mesma <'idade de Nktheroy; 

5•, não ha dualidade de Assemblêas no Estado; apenas os [)eputados ·que 
obedecem ·!!. orientação do Governo do Estado persistem no erro de não compa· 
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:recer n{) {ldificio legitimamente designado .pela. :Mesa lia h!semb1êa. para os seus 
trabalhos •legislativos; 

6•, o ·processo crime Intentado contra o Sr. l'Tesid{lnte do . Estado ê uma. 
causa meramente judict-aria, q.ue esc~~;pa ao exame e â competen'cla jj.o Congresso 
Nacional, a menos que este não queira intervir, desde já., para amnistlar o accusado 
e seus cumplices. 

Nestes termos, a ·Mesa da :Assemblêa Legislativa espera que o Congresso: 
Nacional mande archival' as mensagens, que Ihe .foram enviadas, sob a · presente 
materia, e não tome conh{lcimento das suas rllclamações, ~or 'não serem pertinentes 
ê. esphera do Poder Leg-islativo. 

iNictheroy, 13 de outubro de 1914. - João Antonio ãe .OUveira. G·udmGI".ães, 
Presidente. - Raul de lll.!m~àa R6go, 1• Secr.etario. - -aon.stoJnaw Jos~ Monmera.tl, 
~· Secretario. 

SESSÃO D.E 12 DE NOVEM•BRO 

Discussão unica do parecer n. 34, de 1914, requerendo que seja 
archivada a mensagem presidencial acerca do caso politioo do Estado 
do Rio de Janeiro ; com o voto em separado do Sr. Pedro Yoacyr e 

a declaraç·ão de voto do Sr. Mello Franco. 
DJsc. 

O Sr. Raul Fernandes - Solicitei a pala-
na, Sr. Presidente, não por que deseje fazer algumas reflexões ou 
adduzir quaesquer argumentos em :relação á materia. em debate, eousa 
que me parece necessaria, mas que me reservo para fazer em occasião 
que se me afigu~e mais conveniente; pedi a palavra, unicamente para 
-enviar á Mesa uma emenda, dizendo : accrescente-se, depois da pala-
vra resolução, que é a palavra final da proposição da Commissão, o 
seguinte.: - "a qual será igualmente communicada a-o Presidente d<> 
Tribtmal da Relação, aos juizes de direito e ás 48 municipalidades do 
mesmo Estado do Rio de Janeiro, podendo-se despender oom essas 
communicações até a importancia de 1 :000$, abrindo-se para isto o 
necessario credito." (Muvto bemJ· mwito bem.) 

Vem á Mesa é lida, estando apoiada pelo numero de assignatturas 
-e enviada á Commissão de Finanças, a seguinte .emenda: ,. 

Accrescente-se depois da palavra resolução, redigindo-se aflnal 
eomo fôr mais conveniente: 

"A qual será igualmente communicada ao Presidente do Tribu-
nal da Relação, a{)s juizes de direito e ás- qua. 

Emeitida renta e oito municipalidades do mesmo Estadó 
. do Rio de Janeiro, podendo-se despender com 

~ssas communil'lações até a importancia de 1:000$ (um conto de r.éis), 
abrindo-se para isso o necessario credito." 
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.Sala àas sessões, 12 de outubro de 1914. - R<J!Ld Flemanàe.~. 
Mau;mcio de LoJcer®. - Raul Vei~a. - Ra'TTI;ifro B11a.ga. -Manoel 
Re?B. - J08é 1lolentino. 

O Sr. Mauricio de Lacerda - Peço a V. Ex., Sr. Presidente, 
que me faça remetter o DtiiJ/T'ia Officiia.l com os documentos relativos 
á intervenção, não intervenção, archivamento, ou que melhor nome 
tenha, a que se refere o parecer n. 34, de 1914. (POII.t8!L. O o'ThdOtr é 
sãCisfeito.) 

Sr. Presidente, era necessario ao actual quatriennio que a orches-
tração de seus projectos nesta Casa finalizasse com esta nota do pare-
cer n. 34, em que o Presidente da Republica, por nosso intermedio, 
chama o Supremo Tribunal, os seus Ministros, a bolos ... 

A situação creada pela nature:z;a do pedido incluído na Mensa~m 
do ·Sr. Marechal Presidente é uma situação hermista, quanto ao seu 
lãdo juridico e quanto ao seu lado constitucional; quer dizer: é uma 
situação de disparate constitucional, de asn~ira jurídica. 

Nada mais, nad·a menos, o que pedia a representação insolita e 
aggreséva da facção política situacionista no meu Estado, na mensa-
gem ou petição dirigida ao Marechal Hermes, era que este tomasse, 
com o Congresso, medidas repressivas dos attentados, das exorbitan-
cias do Supremo Tribunal Federal. 

Só pretendia, Sr. Presidente, assigna.Jar, em poucas palavras, a 
novidade constitucional com que o Sr. Marechal Hermes encerra o 
seu período governamental: não se intervém mais, ·de accôrdo com 
os paragraphos do artigo respectivo àa nossa Carta Fundamental; 
não se intervém mais nos Estados para restabelecer a ordem, para 
restaurar ahi a normalidade estructural dos poderes constituídos, tão 
pouco se intervém em um caso de perigo publico. Não; já se intervém 
para dar quinaus, em materia de competencia, ao .Supremo Tribunal 
Federal, para chama.J-o a bolos, como affirmei, para satisfazer os 
ferozes instinctos de desforra do .Sr. Marechal Presidente contra a 
toga, que vem sendo o escudo nacional contra os seus abusos, e ·isto 
ae pretende em uma resolução em que o Congresso se faz echo da voz 
roufenha e já moribunda do quatriennio para analysar, censurar, 
aggredir, atacar arestos do ma:is alto Tribunal da Repu·blica. (Mui:tto 
bEtm..) 

Era isto, Sr. Presidente, o que eu queria salientar. Soceguem os 
meus collegas da Camara, que não terão o desprazer de me aturar ... 

O ·SR. MoREIRA DA Roo:a:A - Não apoiado; seria. só prazer. 
(ApO'ÜldáY.) • 

O SR. MAumcxo DE LACERDA - ... no exame de um caso regional, 
em que me .ginto propriamente vexa·do de estar occupando a su~ at~n
ção, mais vexado, .de certo, do que o Marechal Hermes e os situamo~ 
nistas de meu Estado, em virem tomar com elle o tempo ao Congresso, 
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na hora dos orçamentos, para se chegar afinal ao resultado inocu() 
e inefficiente do archivamento. 

Tendo sido meu intuito, unicamente, gryphar ·a novidade consti-
tucional hermista deste quatriennio que expira, no caso da: interven-· 
ção que se pediu ·ao Congresso, e que este negaciou em dar - é ver-
dade -, deixo a trib.una, aguardando ensejo mais opportuno para 
estuda:r a materia de metritis e para enfrentar a discussão do parecer 
dà Commissão de Justiça, não só no que diz respeito ao valor jurídico. 
dos seus ctmSiilerarula, como no que se refere á quootão política que. 
envolve o referido parecer. 

Era, por hoje, o que tinha a dizer. (Muito bem~· 1'1111J1Íto brem..) 
Encerrado em discussão unica o parecer n. 34, de 1914, e adiada. 

a votação até que a Commissão de Finanças dê parecer sobre a emenda 
offerecida. 

SESSÃO DE 24 DE N.OVEMIBRO 

O Sr. R.aul Fernandes - Sr. Presidente, releve-me V. Ex. que. 
a proposito do credito em diseussão, eu me venh!lt oceupar de assumpto. 
referente á politiea do Estado do Rio de Janeiro. 

Eu estava, de certo modo, obrigado a fazer á Camara uma expo-· 
sição de factos e argumentos em torno do chamado - caso político 
fluminense, e, uma circumstancia imprevista para mim, obrigando-me 
á ausencia por tempo indeterminado, a partir de amanhã, julguei-me 
na obrigação de hoje mesmo desempenhar-me para com a Cama1·a dos 
Deputa.dos, desse compromisso, esp~>ntaneamente assumido. 

O parecer lavrado pela douta Commissão de Justiça, n. 34, de 
1914, é uma peça que pedirei licença para qualificar, sem faltar com 
a. devida consideração aos illustres membros componentes da maioria 
dessa Cominissão, de tendenciosa nos fins com que foi elaborada. 

Creio bem que toda a Camara, sem excepção de · um só dos. 
· Srs. Deputados, subscreveria com muito prazer a conclusão do pare-

cer, mandando archivar a Mensagem presidencial ·sobre o caso do 
Estado do Rio. 

Nem se poderiam interpretar como dissentimento nosso com a: 
conclusão do parecer todos os expedientes parlamentares postos em 
pratica pelos Deputados fluminenses, a cuja política estou filiado, 
para entorpecer durante algum tempo a marcha desse negocio na: 
C ama-ra. 

O nosso proposito foi tão sómente a:guard:ar, para ventilação e 
decisão desse assumpto, uma occasião em que a cahria estivesse nos' 
espíritos, e a; voz serena da razão e do direito pude!Jse echoar devida-
mente no paiz. 

Dizia eu que o parecer da Commissão era uma peça tendenciosa; 
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porque, de facto, com visivel incoherencia posta de manifesto pelo 
voto do Sr. Mello Franco, ao mesmo tempo que ella afastava das deli-
berações parlamentares o caso sujeito pela mensagem presidencial, 
por não incidir na competencia do Legislativo, entrava a opinar, nos 
fundamentos, sobre a questão de mJeritw que se agita no Rio de ;r aneiro 
entre duas facções da Assembléa Legislativa. 

E só por esta razão, eu não s6 desculpo, como justifico e até 
applaudo o brilhantissimo voto do Sr. Deputado Pedro Moacyr, que, 
collooodo, embora, no ponto de vista desse archivamento, foi obrigado 
a sustentar o bom direito, a sã doutrina juridica na luminosa expla-
nação que produziu para refutar ponto por ponto as consideraçõea do 
parecer, tendentes a demonstrar que havia todos os visos de legalidade 
na facção dissidente da Assembléa que se mostra accórde com os 
desígnios politicos do Partido Republicano Conservador. 

tSr. Presidente, o que é essencial no parecer, do ponto de vista 
dá questão ventilada, são dous topicos em que elle procura, com um 
argumento ultra simplista, dirimir um caso em si mesmo complexo. 
O parecer entendeu de demonstrar que a facção da Assembléa, a que 
acabo de alludir, reune todos os visos de legalidade; e, para demons-
trai-o, allegou que ella reune a maioria do Poder Legislativo, e que 
a maioria é a expressão genuina desse poder. 

Digo eu que esse é um argumento simplista, que não resiste á 
mais ligeira critica. 

Em todos ()S regimens livres, ha uma série de medidas de ordem 
formularia tep.dentes a cohibir os abusos do poder; e, nas democra-
cias representativas, sendo maior do que em outros regimens, o p~rigo 
da intolerancia e do despotismo por parte das maiorias contra aB 
minoria11, essas cautelas redobram, as medida:s se multiplicam para 
que só atravez das formulas as deliberações se tomem. 

O proprio corpo eleitor-al, onde reside a soberania do povo, não 
póde manifestar o seu desejo, não póde governar a Nação no regimen 
de Governo do povo pelo povo, senão atravez dos seus mandatarios; 
e a constituição desses mandatarios obedece a determin11.das fórmulas. 
Fór.a dahi, é a anarchia ou será a revolução. -

Ora, neste conjuncto de medidas têm logar saliente as que se 
enfeixam nos regimentos parlamentares que por todos os escriptores 
de ·direito publico são considerados ve~dadeiros desdobvamentos ou 
complementos das ca:rtas constitucionaes. 

Contra as regras capitaes estatuidas nesse conjuncto de disposi-
ções que governam a acção dos parlamentos, nada legitimamente póde 
a maioria fazer. 

Não quero expender argumentos doutrinarias, nem fazer appello 
a:o confronto da nossa legislação parlamentar com a legislação de 
outros povos. Podemos recorrer aos proprios exemplos que nos são 
intimos, ou mais proximos, argumentando com os regimentos da Ca-
mara e do Senado brasileiros. 
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Eu figuro um exemplo que põe aos olhos de todos, com a maior 
n it,idez, a verdade do que acabo -de dizer. 

Nesta Camara, por exemplo, delibera-se com 107 Deputados pre-
sentes, ou seja a mevade e mais um do total dos -representantes da 
Nação. Sobre 107, 54 formam a maioria; estes 54 vencem os 53 oppo-
sitores, e a medida, por elles suffragada, é tomada como resolução da 
Camara dos Deputados. 

Pergunto: -se no dia immediato os 105 ausentes na vespera compa-
recerem, e reunidos ·aos 53 vencidos, formando um total de 158 Depu-
tados, fizerem uma declaração de vontade contraria ãquella que na 
vespera prevaleceu, essa declaração póde vingar e desfazer a delibe-
ração~ 

Todos Tesponderão, sem discrepancia, negativamente; porque a 
maioria, effectivamente contr-aria -a essa medida, não agiu opportuna:-
mente. Ha, pois, um momento., fóra do qual as maiorias podem ser 
legalmente impotentes. 

O SR. PmEs DE CAB.VA.Lli;O - Mas a deliberação anterior foi to-
macia pela maioria. 

O SR. RAuL FERNANDEs - Dos presentes; não pela maioria abso-
luta da Camara. 

(H a dive7'SO'S apartes.) 
Vejamos outro caso. A maioria absoluta da Camara entende de 

tomar uma deliberação sob a presidencia, digamos, do humilde ora-
dor, que nem sequer é supplente de Secretario da :Mesa. Considera-se 
como legitimamente deliberado o .que se resolver nesta reunião, ã qual 
faltaria a formalidade essencial da direcção legitima? 

Todos responderão, commigo, que não. 
Não é uma deliberação legislativa; será um ajuntamento de 

pessoas muito conspícuas, muito respeitaveis, que externam uma von-
tade, ou um desejo, inteiramente inocuos. 

Doncluo ainda, Sr. Presidente, que é condição para cabal validade 
das deliberações, que ellas se tomem perante e sob a; dlrecção de auto-

- ridade competente. · 
O SR. FRÓEs DA CRuz- Mas se esta autoridade faltou, assume a . 

presidencia o substituto legal. 
O SR. RAUL FERNANDEs - Figuro ainda, Sr. Presidente, outro 

caso, e este é um dos consignados no brilhante 'voto do Sr. Pedro 
::Moacyr. 

Se a maioria do Poder Legislativo, Camara ou Sena-do, entende 
de manifestar á V{)nt ade sobre determinado .assumpto e se reune, para 
isso, num logar qualquer, como, por exemplo, a Avenida Atlantica, 
como S. Ex. lembra ... 

O SR. PEDRO MoAcYR- Por ser mais agradave1. 
- O.&. RAuL FERNANDEs- ... ou "sub tegmine fagi" na Tijuca, 
ninguem reconhecerá nas deliberações que ·ahi forem tomadas o cara-
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cteristico de uma deliberação legislativa obrigatoria, porque lhe faltou 
o requisito de ser tomada no logar proprio. 

Assim, Sr. Presidente, é evidente que a maioria, só por ·ser maio-
ria, não delibera; a maioria: tem de se subordinar ás regras determi-
nadas no Regimento, que é feito precisamente para garantir os direi-
tos da generalidade dos representantes e, indirecta.mente, da massa dos 
cidadãos, garantias essas, ou solemnidades, entre as quaes eu aalitmto 
o "momento" da deliberação, "a direcç-ão dos trabalhos" e o "logar 
onde". 

O SR. SouzA E SILVA- Foi o que fez a maioria da Assembléa, 
collocando-se dentro do Regimento e da Constituição. 

O SR. RAUL FERNANDES - Desoondo, ·Sr. Presidente, dessa gene-
ralidade ao caso concreto, para: o qual me chamam com tanto açoda-
mento os meus honrados collegas ... 

O SR. SouzA E SILVA- ,Não é propriamente açodamento, é, antes, 
acatamento. 

O SR. RAUL FERNANDES - ... eu pediria licença para recordar, 
em duas palavras, o ponto de partida da questão. 

O SR. SouzA E SILVA - A comparação me é muito agradavel, 
porque ponto de partida é com os officiaes de Marinha. 

O SR. LEÃO V ELLOSO - E' com toda a gente. 
O •SR. RAuL FERNANDES - A luta política travada no Rio de 

Janeiro em torno das candidaturas presidenciaes, scindiu a Assem-
bléa em duas facções, -sendo uma a favor e outra contraria ao candi-
dato governista. 

O SR. SouzA E SILVA- Uma maioria e outra minoria. 
O ·SR. RAuL FERNANDES - O Sr. ·Presidente do Estado, usando 

de attribuição constitucional, convocou a Assembléa em sessão extra-
ordinaria para o dia 10 de junho do corrente anno com o proposito 
manifesto - isto posso declarar sem desacato áquelle illustre cidadão 
- de substituir a direcção da Assembléa por Deputados que fossem 
da sua confiança política, visto como a Mesa, composta pelo Presi-
dente, o 1 o e 2° Secretarios, estava filiada á opposição de que é digno 
chefe o Senador Nilo Peçanha. 

O SR. SouzA E SILVA- V. Ex. dã licença para um aparte~ Con-
vocou indicando préviamente o objecto da convocação, o assumpto de 
que se ia tratar. Este ponto é essencial. 

O SR. JosÉ ToLENTINO -Nem se pôde convocar de outro modo. 
O SR. SouzA E SILVA - O aparte de V. Ex. é precioso. 
Faço questão que se conp.igne que a convocação foi feita em vista 

de um dado objt>~to , de um assumpto préviamente assentado. 
O SR. RAuL FERNANDES- Eu omitti uma referencia a este de-

talhe ... 
O SR. SouzA E SILVA- E' um detalhe importante. 
O SR. RAuL FERNANDES - ... porque nenhuma convocação ha 

sem a designaçiio do objecto. 
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Feita a convocação, .Sr. Presidente, com esse proposito, o Pre-
sidente da Assembléa e os dous Secretarias com elle solidarios, receio-
soa de serem obstados no exercício do mandato de que se achavam 
investidos e da funcção de directores dos trabalhos legislativos, fize-
ram saber que recorreriam ao Poder J udiciario, pedindo protecção. 

Nesta occasião, os Deputados estaduaes, accordes com a direcção 
política do Presidente do Estado, fizeram uma declaração solemne 
pela imprensa, declaração onde se contém os seguintes t-opicos, muito 
significativos e para os quaes eu peço a attenção da Camara. 

O SR. FRÓES DA CRuz - V. Ex. deve discutir a eleição da· Mesa 
na sessão extraordinaria. 

Q .SR. RAuL FERNANDEs- Eu discutirei todos esses pontos. Se eu 
omittir essa questão V. Ex. me chamará á ordem. 

O SR. PEDRO MoACYR- V. Ex. faça notas á margem. 
O SR. RAUL FERNAINDES (lê): "Nã..o contestam á Mesa actual o 

Qireito de · presidir sessões preparatorias, na -conformidade do artigo 
12 d(} Regimento Interno. 

- Em contraposição, não desistem do direito que lhes assegura o 
artigo 15, § 2° do mesmo Regimento, de eleger, como lhes compete, 

110 dia da sessão da installação, nova Mesa, que lhes inspire confiança. 
Esse diz:eito exercerão sem influencia, ou inspiração de pode-r 

·extranho, que não cabe no caso, regulado como está pelo Regimento 
Interno, em disposições insophismaveis e sempre acatadas, desde que 
o Estado se organizou, politicamente, após a proclamação da Repu-
bfica. 

E' esse um caso de economia interna do ·Poder Legislativo do 
Estado, e que aos Deputados só a elles compete ree(}lver, estrictamente, 
cumprindo sua lei interna. 

Não se subordinarão em caso algum á. prorogação de mandato 
pretendido pela Mesa actual." 

Enirementes, a petiçã-o de habeias·corpu.s v-ae ao Supremo Tribu-
nal e logra o deferimento nos te1·mos do accórdão, que se acha á pagina 
~O do avulso. 

Este accórdão garantitr os membros da Mesa no direito de ptesi-
direm as sessões, não só as preparatorias, como todas as sessões da 
Assembléa durante o período da convocação extraordinaria. 

O SR. FRÓEs DA CRuz - Podia fazel-o ~ 
O SR. RAuL ;FERNANDEs - Por quaes fun-damentos~ Ha dous 

consignados no accórdão. O primeiro consiste na interpretação dos 
-artigos do Regimento inculcada pelo Presidente da Assembléa e suf-
fragada pelo Supremo Tribunal Federal. 

O SR. SouzA E SILvA- A quem cabe a interpretação dos artigos 
dõ Regimentoª 

O SR. RAuL FERNANDES- Ao PresidentB da A.ssembléa. Eu espe .. 
Tava o aparte de V. Ex. 

O fegundo motivo, e este decisivo, ~oi (} seguinte (lê): 
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"Considerando que, como demonstram esses autos, entende o Pre-
sidente da .A.ssembléa que o Regimento autoriza a eleição da Mesa 
para a sessão extraordinaria que foi eonvocada .e a elle compete- àeci&ir 
<]'~Ntlquer &uvida $obre aG8'11lr11kpto reg'Íirnenl;al, vedamiJ,o-lhe este, mesmo, 
no mrt. 28, oons-ulto:r a respeita a A~e,mbléa, não re.sl;a;n:do. a eJSta, "ex-·m" disse á?spositivo, ~enãa. o recurlio 'da interpretação OIIJi;hentJico,, por 
mieio do projecto de lei- StUjeito· á8 &i&'tf..St;õiM regi;m;enooe:;s . .. " 
· O .S:n. F:&óES DA C:nuz - O Presidente podia duvidar na interpre-
tação do Regimento, de ante de treze-casos antecedentes~ 

O Sn. RAUL FERNANDEs- Diz{) art. 28, do Regimenw da Assem-
bléa (lê): 

"E' vedado ao Presidente da Assembléa consultar a mesma a 
respeito da interpretação de qualquer disposição do Regimento, 
competindo-lhe decidir a respeito. 

No caso de se tornar necessaria -interpretação authentica, por 
não ser a do ·Presidente consoante com os artigos do Regimento, 
serão estes interpretados mediante projecto de lei, aujeito ás àis-
õCU88ões regimen:taes." 
Verifica~se -assim, 1Sr. Presidente, por um texto positivo da lei 

qae regula os trabalhos daquella corporação, que o Presidente tem o-
-direito e {) dever de resolver todas as -duvidas regimentaes, sem que 
possa appellar, em caso algum, para o juizo da-.A.ssembléa·. 

A razão desse dispositivo é que o Regimento quiz que o Presidente 
assumisse a responsabilida-de .das suas decisões, não podendo, em caso 
:algum, como é frequente em .alguns parlamentoa, appeUar do seu juizo 
para a corpOll'a·ç·ão., o que sujeita :a minoria a deliberações porventura. 
prepotentes ou arbitrarias da maioria. 

Allega-se que havia uma série ininterrupta de precedentes estabe-· 
lecidos, em virtude dos quaes a eleição da Mesa devia ser feita. 

O S:n. FRóEs DA Cnuz - Não ha interpretação possivel. Leia o-
art. 15. 

o Sn. RAUL FERNANDES - Não preciso ler {) Regimento nesse-
ponto; eu <> conheço, e confesso que os precedentes eram pela eleição 
da nova Mesa . .Assim o interpretaram outros Presidentes: o da epoc:ha, 
a que me reporto, -deu interpretaçã<> diversa·. -

VozEs - Então~ 
O Sn. RAuL FERNANDES- Haverá qnem lhe conteste o direito d& 

milerpretar o Regimentoª 
O S:n. F:&óEs DA Cnuz - Não tinha, não senhor, deante dos pre-

cedentes ; o costume é o melhor interprete da lei. 
O S:n. R.A.Mmo BRAGA - De maneira que a violaçã{) da lei vale 

mais do que a propria lei~ ! 
O S:n. RAUL FERNANDES- Os costumes estabeleceram uma inter-

pretação; mas não revogando, como não revogaram, o texto que estatue 
a competencia exclusiva do Presi-dente para applica.r e interpretar o-
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Regimente, deixaram essa sua faculdade intacta para o caso contro-
vertido. 

O SR. Souza E SILVA -Mas ahi não havia duvida ... 
O SR. RAuL FERNANDES - Tanto havia duvida, que quasi metade 

da Assembléa estava contra .a outra metade, pela interpretação dada 
· pelo Presidente. 

O SR. Souza E SILVA - Eu appello para a alta inoolligencia de 
V. Ex. : tenha a bondade de ler o artigo do Regimento. 

O SR. FARIA SouTo - O nobre oudor fazia paTte da Assembléa 
em 19'07; houve sessão extraordinaria, S. Ex. era o learlxYr, e fez-se a 
eleição da Mesa. 

UM SR. DEPUTADO - O orador não contesta os precedentes. 
. O SR. RauL FERNANDES - Não contesto os precedentes; contes-

tarei, entretanto, que fosse leadM na epocha a que se refere o nobre 
Deput-ado e que tivesse, nessa qualidade, a responsabilidade da deli-
beração. 

Deante, Sr. Presidente, da concessão do habaas-corpus, pelo fun-
damento principal a que .acabo de alludir, a attitude dos Deputados 
.drivergentes da Mesa variou. Vieram pela imprensa ... 

O SR. FRÓEs DA CRuz - Declarar que não se wbmetteriam. 
O SR. RauL FERNANDES - ... declar-ar que Teagiam pela absten-

ção contra o acto do Presidente, impedindo assim a installação da 
Assembléa, e obrigando-a a permanecer indefinidamente em sessão 
prepara toria. 

Disseram então elles, coheTentes com a declaração anter}or, "que 
em caso al.gum se conforrrvariarrn com a prorogação de mandato pTeten-
dida pela Mesa actual e concedida pelo habeas-corpus do Supremo 
Tl"ibunal Federal, para a sessão extraordinuia, a despeito da expressa 
disposição do § 2 do art. 15 do Regimento Interno".. . "e que por 
esse motivo não se poderia installar a Assembléa". 

A previsão, entretanto, não era fundada, porque, havendo 19 
Deputados prestigiando as deliberações da Mesa e que tinham con-
corrido com sua presença para a formação do qU~orum regimental, a 
esses se juntaram tres Deputados governistas ... 

O SR. Souza E SILVA - Está bem certo disso~ 
O SR. RauL FERNANDES - Li os debates. 
O SR. Souza· E Srr.va - Tres Deputados concorreram para dar 

numero~! 
O SR. RauL FERNANDES - Posso até lhes citar os nomes: foram 

os Srs. Alvaro Rocha, Leomil e Manoel Duarte, ao todo tres. Subiu, 
assim, a 22 o numero dos comparecentes ás sessões preparatorias. 

A 12 de julho, dia da eleição presidencial, verificou-se por decreto 
do Poder Executivo a eleição para preenchimento de uma vaga· de 
Deputado á Assembléa pelo 4° districto eleitonl; 1·ealizada a eleição, 
e remettidas, como de lei, as actas ao poder verificador, a Assembléa, 
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estribada em disposiç-ões, que não merecerão contestação, porque são 
claras ... 

O SR. FRÓEs DA CRuz - Eu contesto; nã{) houve edital de conv<>-
cação com 24 horas de anteceàencia, chamando {)S inte:ressad08. 

O SR. SouzA E SILVA - Aqui clandestinamente. 
O SR. RAuL FERNANDEs - ... procedeu á verificação de poderes 

e proclamou Deputado ... 
O SR. SmJZA E .SrLVA - !Ilegalmente. 
O SR. RAUL FERNANDES - ... muito legalmente, um illustre cor-

religionariQ nosso, ex-Secretario Geral do Estado ... 
O SR. FRÓEs DA CRuz - Muito distincto, não ha duvida nenhuma. 
O SR. RAUL FERNANDEs - ... ·advogBJdo de nota em Pirahy, o 

Sr. Dr. Domingos Mariano Barcellos de Almeida. 
Diz-se que foi clandestino o processo; entretanto, a verdade é que 

<>s interessados comparece"ram perante a Comrnissão verificadora e 
allegaram o que lhes pareceu util a seus direittls. 

O SR. FRÓES DA CRuz - O Regimento da Assembléa diz que :;erão 
~onvocados os interessados por edital, com prazo nunca menor d-9 24 
horas e tudo foi feito em um dia. 

O SR. RAUL FERNANDEs - Houve editaes, compareceram os in-
teressados, allegaram {)S seus direitos e só depois verificou-se o reco-
nhecimento. Poderia haver pressa, ma·s não surpreza ou clandesti-
"Didade. 

Assim, Sr. Presidente, attingido o quorum legal de 23 Deputados 
para installação dos tTabalhos, a maioria dissidente ... 

O SR. SouZA E SrLvA - Chegou a attingir a 23 ~! 
O SR. RAUL FERNANDES- . . . já não podia de facto querer obstar 

pela ·ausencia a continuação da Mesa· no exercício do seu mandato. 
A ·abstenção não bastando, era indispensavel o recurso a outros meios. 

Acontece que, feita a communicação ao Presidente do Estado de 
que a Assembléa se installava no dia immediato, por ter realizado o 
qworum, viu-se a Mesa e viram-se Deputados represenba.ntes da oppo-
sição fluminense obstados de terem ingresso no Paço da Assemblé'a 
Legislativa ... 

O SR. FRóEs DA CRuz - Não é exacto isso. 
UM SR. DEPUTADO- E' exacto, é do domínio publico. 
O SR. SouzA E SrLVA - Se o orador tivesse estado presenre, não 

affirmaria semelhante causa da tribuna. 
O SR. RAUL FERNANDES - Não quer{) pôr a minha palavra em 

conflicto com a dos meus nobres collegas, pois ser-me-ia muito desagra-
davel contradictar affirmações de S.S. Exs. sobre materia de facto. 

Eu prefiro arredar a minha palavra do debate e, com licençl\ de 
SS. Exs., abstrahir da sua, e ir a provas de {)Utra natureza, evidente-
wente sem a eiva de parcialidade. 

E' uma farça, diz-se, a allegada coacção, engendrada para <'oho-
nestar a bipartição da Assembléa em dou ramos. 
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Sr. Presidente, todos nós conhecemos a historia das violencias 
feitas ás opposições em nosso paiz. 

Pergunto á Camar.a, em seu juizo desapaixonado, que conclue ella 
do facto de, advertido o Sr. Ministro da Justiça; pelo Juiz Federal em 
Nictheroy, encarregado de executar a or-dem de habeas-corpus, de que 
no dia 19 para 20 de julho o Paço da Assembléa estava cercado e o 
Presidente da Assembléa impedido de nelle entrar, recusar-se essa alta 
autoridade a prestar mão forte áquelle conspícuo membro do Poder 
Judiciario, limitando-se a communicar-lhe que, segundo informações 
recebidas do Governo do Estado, o facto não era verdadeiro~ 

Digo com algum constrangimento, embora seja uma verd-ade no-
taria, o Ministro da Justiça estav·a escandalosamente interessado no 
caso ... 

O SR. FRÓEs DA CRuz - E' uma presulllpção. 
O SR. RAuL FERNANDES- Se fosse uma allegação vã, uma farça, 

a denuncia de violencia feita á Mesa da A.ssembléa, não estaria no 
interesse .da política, a que se-rvia o honrado Sr. Herculano de Freitas, 
mandar pôr á disposição do Juiz Federal a força que elle requisitava~ 

Pois é crível que uma autoridade de boa fé, não connivente com 
a pratica da violencia, se abstivesse de dar ao Poder Judiciario o braço 
forte da autoridade executiva, allegando que a violencia não existia, e 
não existia porque exactamente a autoridade a quem era imputado o 
facto havia negado a violencia ~ 

O hJabeOd-cOriJUS era contra a violencia do Poder Executivo do 
Estado ; pois é a esse poder que o Ministro se dirige para saber se havia 
fundamento na allegação I 

Para que, porém, allegar provas ou testemunhos~ H a causa muito 
mais positiva e que .até impede a discussão sobre se houve ou não vio-
lencia contra a Mesa e seus correligionarios Deputados. 

A moda de hoje, ou, melhor dizendo, a moda de hontem é negar 
competencia ao Poder Judiciario para tudo. Sempre ha uma parte 
offendida em seus interesses, que argue esse poder de haver exorbitado 
da sua funcção invadindo a esphera de acção dos outros poderes. Por 
isso mesmo, até de cadeia já andam ameaçad!os os membros do Supre-
mo Tribunal. (RV.So.) 

Creio, entretanto, que os mais extrema.dos nessa nova theoria do 
cel'ceamento do Poder Judiciario não vão até o ponto de nega-r-lhe 
competencia para, decidindo sobre habea.S-corpwi, verificar a quentão 
fundamental nessa especie, a saber se occorre violencia contra o pa-
ciente, actual ou temida. 

O regimento não me permitte appellar nominalmente para nin-
guem. Entretanto, usando da fórmula que elle tolera, peço ao illustre 
collega pelo Rio de Janeiro que se pronuncie 'SObre esse ponto: póde 
ou não póde o Poder Judiciario declarar, e declarar obrigatoriamente, se houve a allegada coacção á liberdade do paciente e, com fundamento 
na existencia della, conceder o hab~-c.orpus, ou, se verific·ar que ella 
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não existe, negar este remedio judiciario ~ ( .Piattt.m.) O silencio é s-igni-
fiéativo. 

O SR. FRÓEs DA CRuz - Não é significativo. 
O HR. RAuL FERNANDES- V. Ex. negaª 
o SR. FRÓES DA CRUZ - Nego porque para o h'abeas-C{)ffp'US não 

foi ouvida a parte contraria. 
O SR. RAUL FERNANDES- O argumento não vale. O nobre Depu-

tado contesta a regularidade do processo; mas não recusa· a obrigato-
riedade da decisão. 

O SR. FRÓEs DA CRuz - Posso discutil-o. 
O SR. RAuL FERNANDES - Sim; é uma questão de liberdad-~ de 

Ill,anifestação de pensamento ... 
O accórdão em que o Supremo Tribunal se pronunciou nesta-

questão declara de modo positivo: (lê) "OorwV<km:ndo assim á v~t!l. 
doB factcJ.s e cilrcwi'TIStandas prorrxul/aB dos .amos os receios de v~l'encias 
q'!IJe ame.açam • •• " . 

.A.' vista das circumstancias provadas dO's autos ! 
O proprio voto vencido do meu eminente mestre, o Sr. Pedro 

Lessa, (vencido na extensão do h.abeas-corpws, não em sua concessão), 
diz: ('lê) ".A. violencia de que se queixaram consiste em lhes ter sido 
vedado ing,resso no edifício ... " 

Eis, pois, uma questão vencida, .sobre a qual não é licito abrir 
discussão, sobretudo no seio de um poder político, em face de um outro 
poder politico. 

-:Foi nessa situação que a Mesa, impossibilitada de ter ingreaso no 
edifício do Poder Legislativo .do Estado . . . 

O SR. SouzA E Sn.vA- Impossibilitada por si mesma, porque foi 
a Mesa que mandou fechar o edificio. 

O SR. RAUL FERNANDEs- ... tomou a deliberação de designar o 
novo edifício ... 

O SR. FRÓEs DA C:&uz - O que não podia fazer. 
O SR. RAuL FERNANDES - .. . para celebrar as suas sessõe~ la-

vrando antes um protesto perante o Juiz Seccional, poder compett!nte, 
contra as violencias soffridas, e fazendo publicar um edital -para 
conhecimento dos interessados, de que a .A.ssembléa passava a se reunir 
em outro edifício. Ahi, Sr. Presidente, com o numero legal, verificado 
nas sessões prepa.ratorias, de 23 membros, a Assembléa se installou e 
entrou a funccionar. 

O SR. FRóEs DA CRUZ- Teve numero no dia da abertura·ª 
O S:&. RAuL FERNANDES- Pergunta o meu nobre amigo se houve 

numero no dia da abertura, e antes affirmara que a Mesa- escolhera 
edifício illegalmente. 

Ora, vou responder á pergunta e ao mesmo tempo rebater a 
objecção. 

O numero para se installar um ramo do Poder Legislativo é o 
numero verificado nas suas sessões preparatorias. Verificado que elle 



- 193 -

seja, designa-se <J dia para a installação. Nesse dia não é necessa.rio o 
q'I.Wru.m de 23. 

O SR. FRóEs DA CRuz - Se está no Regimento ... 
O SR. RAuL FERNANDES -Qual o artigo? 
O SR. FRÓES DA CRuz - Vinte e tantos. 
O SR. RAuL FERNANDES- A indicação é vaga. 
O SR. FRÓES DA CRuz - V. Ex. está discutindo da tribuna o a&-

sumpto e deve conhecer o Regimento· tanto quanto eu. 
O Sx. RAuL FERNANDES - Vejamos o artigo do Regimento refe-

rente ao assumpto: 
"No dia marcado para a installação da Assembléa, reunidos 

os Deputados, á hora designada, o Presidente, Secretarios e mais 
De}ilutados assumirão seus logares; feita a chamada e havendo 
numero legal, será aberta a sessão ... " 
E' este o texto do art. 131 do Regimento. 
O do art. 46 e seus paragraphos é o seguinte: 

"Achando-se presentes Deputados em numero inferior a 16, 
o Presidente assim o declarará, e o 1:0 Secretario fará sómente a 
leitura do expediente, que não depender de votação." 

"Paragrapho 2.0 - Se, p·orém, se acharem presentes 16 
Deputados, o Presidente abrirá a sessão ... 

Paragrapho 3.0
- Finda a leitura do expediente ... se houver 

numero legal para deliberar (23) e ainda não tiverem completado 
os 3/4 de hora do expediente, serão estes preenchidos, etc. 

Pa.ragrapho 4.0 - Se, ao meio-dia e tres quartos ainda não 
houver numero sufficiente para deliberar (23), 1'1J€I1n pa'ta S'er 
aberta a sessão (16), o Presidente declarará: "Hoje não ha ses-
são". Se, po:tém, houver numero para abrir a sessão, se enirará 
11Kt o.rikm do tlJia., ficando adiada toda a materia que depender de 
votação para quando houver numero sufficiente." 
Destes textos se evidencia que a Assembléa abre as suas seasões 

com 16 Deputados, e delibera, em regra, com 23. 
Nada impedia, pois, que a sessão inaugural se realizasse com mais 

de 16 e menos de 23 Deputados presentes. 
O SR. FRÓES DA CRuz - Pelo Regimento, deve ser immediata-

mente effectuada a eleição da :Mesa; e como é que V. Ex. quer que 
se faça essa eleição sem numero legal~ 

O Sx. RAuL FERN .ANDES - Nesse caso, nos termos do paragraph() 
4°; do art. 46, fica adiada a votação da ordem do dia; mas a sessão 
ee realiza para os outros fins regimentaes. 

(Ha diversos apartBS.) 
Quanto, Sr. Presidente, á questão da mudança do edificio, labo-

ram os meus dignos contradictores num grande equivoco. O Regimenw 
da Assembléa declara que incumbe á Mesa mudar a .séde das sessões, 
mediante representação da maioria, formalidade a que fica tambem 
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sujeita essa mudança, quando é determinada por aeto do Presidente 
do Estado. 

Mas, isto entende-se quando o caso é de mudança da séde; e, 
segundo a Constituição do Estado e Reforma Constitucional, por séde 
deve oomprehender-se a ciJilaiJJe onde. a Assembléa celebra suas sessões. 

A mudança da séde da Assembléa de uma para outra cidade do 
Estado, da capital para outro qualquer ponto do territorio fluminense, 
exigiria uma deliberação da maioria, ou ·a ratificação do acto por ella. 

Isso, entretanto, nada tem que ver com a mudança de edifício, o 
qúe entra nas attribuições normaes da Mesa, pois que cumpre ao Pre-
sidente promover por tod'os os meios a segurança das deliberaç~s ·do 
Poder Legislativo. 

São terminantes os textos legaes. 
Diz o art. 9°, da Constituição do Estado (lê): 

"Por motivo de conveniencia publica, poderá a Asseml>léa 
funccionar em outro qualquer logar, qrue. niW seja a caJWf1al, se 
assim o resolver o Presidente do Estado, a maioria dos membros 
da Mesa, no intervallo das sessões, e a propria Assembléa, quando 
reunida." 

E no para-grapho addicionado a esse artigo, emprega-se até a sy-
nonymia séile por cidJade onde (lê) : 

"A mudan~a da séde da Assembléa, feita·pela Més~~; ou pelo 
·Presidente do Estado, será sujeita: á approvação da Assembléa, 
depoils de reu:n:ida.'' 

Esta disposição foi alterada pela Reforma Constitucional, sem 
que, entretanto, a parte substancial-para a minha argumentação íosse 
aííectada (lê) : 

Artigo a• (Lei de 18 de setembro de 1903) : 
"Por motivo de conveniencia publica a &sembléa poderá func-

ciónar em outro logar que não seja a capital: 1 o, se a·ssim resolverem 
dous terços dos Deputados presentes, quando reunida a Assembléa; 
2°, se assim resolver o Presidente do Estado ou representar á Mesa 
a maioria dos Deputados, nos intervallos das sessões. 

Paragrapho unico. - A resolução do Presidente do Estado será 
sujeita á approvação por maioria absoluta da Assembléa, depois de 
reunida." 

Foi essa disposição, vinda da Constituição para a Reforma Consti-
t~cional, que o Regimento consolid:ou no art. 21 ·§ 4°, assim redigido, 
(lê): 

"Compete exclusivamente á Mesa, mudar, no intervallo das ses-
sões, por motivo de conveniencia publica, a séde da kssembléa, na 
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fórma do paragrapho antecedente", quer dizer: "quando nesse seutido 
receber representaç-ão da. maioria dos Srs. Deputados". 

Por essas disposições se vê que, no sentido constitucional e I'egi-
mental, séde da Assembléa é a cidade onde a mesma celebra suas 
sessões. Da capital para fóra., não póde a .A:ssembléa ser mudada por 
acto da Mesa ou do Presidente do Estado, sem que a maioria tome 
conhecimento delle e o approve. Quanto á mudança de local, de edi-
fiéio, isso entra nas attribuições geraes da Mesa. · 

O SR. FRÓES DA CRuz - Não entra nas attribuições d<l Presidente. 
O SR. RAUL FERNANDES - Peço venia para ler o artigo 183 do 

Regimento (lê): 
· "A Commissã:o de Policia poderá requisitar a força armada ... ; 

e bMn akim e.mprlegar q'IJ:IU!,Sqwer out110s meios oon&uce-n.tes á ordem e 
segurança que é obrigada a manter dentro do edifício da Assembléa 
e nas suas immediações." 

Assim, não preciso sequer invocar a conhecida theoria dos poderes 
implícit-os, para, d-o direito e -do dever, que competem á Mesa, de-
manter a ordem e a seguranç-a do edifício, inferir que lhe assistem 
os meios necessarios á consecução desse objectivo, inclusive mudar, 
quando preci-so, o local das reuniões. E não preciso invocai-a, porque 
o Regimento expressamente a investe de tck:l.oo os meios tendentes ao 
cumprimento do referido dever. 

Tenho assim provado que a maioria dos Sr!J. Deputados da Assem-
bléa Lgislativa, por um acto que o poder competente qualificou de 
violento, impediu que a Mesa e os Deputados dissidentes se reunissem · 
para installar a sessão ordin-aria no logar proprio, levand<l a Mesa, 
no exercício de um poder que não lhe á contestavel, a escolher outro 
edifício para onde ella com aquelles Deputados se transportou e onde 
se install-ou a Assembléa em sessão extraordina.ria. 

O SR. SouzA E SILVA- V. Ex. diz maioria ..• 
O SR. RAuL FERNANDES - A maioria e o Poder Executivo faziam 

corpo, oooperando todos numa só obra. A maioria, por esse prncedi:. 
mento, collocou-se abertamente fóra da. lei, porque impediu á Mesa 
de exercer funcções onde ella devia exercei-a; e obrigando-a a se-
transportar para outro logar, tentou usurpar-lhe as funcções entrando 
a funccionar simultaneamente no antigo edifício da Assembléa. 

Dahi, Sr. Presidente, resultou a dualidade dentro de uma mesma 
Âssembléa. 

V amos agora ao argumento Achilles: se na facção que coopera 
com <l Presidente do Estado está a maioria, ahi está, dizem, o Poder 
Legislativo. 

Será a-ssim ? 
O SR. SouzA E StLV A - Deve ser assim. 
O SR. FRÓEB DA CRuz - Onde está a maioria, está a Assembléa. 
O SR. RAUL FERNANDES - Já provei de principio que onde está 

a maioria póde não estar o Poder Legislativo; cuja efficiencia t:ó se-
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alcança mediante a observancia de certas solemnidades e fórmulas 
introduzidas para garantia dos direitos dos cidadãos. 

O SR. Souu E Sn.v.A. - O Sr. Epitacio Pessoa, autoridade no 
assumpto, diz que onde está a maioria é que está a Assembléa. 

O SR. fuuL FERNANDES - Respeito muito a autoridade do 
Sr. Epitacio Pessoa; mas não acredito que, neste particular, elle 
tivesse opinado com perfeito conhecimento de causa. 

Tem havido, nesta questão, aquillo que o velho Bentham chamava 
o "sophisma de falsa exposição". 

O Sx. Souz.A. E Sn.v.A. - V. Ex. faz uma injuria ao Sr. Epitacio 
Pessoa; S. Ex. é incapaz de opinar sem perfeito conhecimento de causa. 
Trata-se, além do mais, de um ex-Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. 

O SR. fuuL FERNANDES - Digo eu que a questão do numero não 
resolvia por si s6 causa nenhuma, porque ha outras solemnidades a 
attender, e principalmente porque ha o art. 13'7 do Regimento que, 
cogitando do qoorwm para as deliberações, declara que esse quo'T't/Jm 
é de metade e mais um, mas, que se, em quatro sessões conse-
cutivas, metade e mais um não comparecerem,. com 16 Deputados pre-
sentes, no quinto dia, a Assembléa deliberará. Portanto, Sr. Presidente, 
o quorom, ambas as facções reuniam: uma, com 19, e outra com 20 
e tantos membros; uma, v:alidamente deliberando de 5 em 5 dias, e 
outra podendo deliberar sempre que reunisse 23 membros. 

Debaixo . desse ponto de vista, ambas teriam o cunho de legali-
dade; mas faltava, aos dissidentes, embora em maioria, ·o· conjunto 
de condições e solemnidades externas exigida-s para que ella pudesse 
funccionar. 

E para que se não me diga que o regimento (cuj.a disposição, aliás, 
é copiada do art. 29, paragrapho unico da Constituição), permittind:o 
a deliberação com o quorum de 16 Deputados, suppõe os demais ausen-
tes ou: omisso.s, repugnando ao senso commum que presentes e reunidos 
em outro lo.gar e sob outra direcção, possam os que são em maior 
numero ser supplantados pela minoria, a.deantarei que níio descortino 
o alcance da objecção. · 

Simplesmente omissa, a maioria perde os seus direitos. Como lh'os 
outorgar quando se lhe argúe não mais a. méra ausencia ou omissão, 
mas um ·act-o de innegavel violenci!l, a. que se segue uma tentativa falha 
de acção legislativa em lagar de então por deante improprio ~ oSOb 
direcção de uma Mesa sem autoridade regimentalª 

Diz-se da fraude que ommia dp;m..rvatur. O mesmo devemos dizer da 
violencia, sua irmã gemea: vis omni:a damnatur. 

Sei que .a força (e digo-o com prazer ao nobre Deputado. pelo Rio 
de Janeiro, que pertence a uma corporação cuja virtude profissional 
é a bravura), ainda é fonte muito abundante de direitos, na ordem 
privada, e sobretudo na ordem publica, onde a encontramos na raiz 
de quasi todas as instituições políticas. 
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Mas essa é a forç·a irresistiv.el, arrazadora de regimens e consti-
tuições, a força-revolução triumphante. E' a força que creou .a Repu-
blica no Brasil, como a que estabeleceu a momuchia independente da 
de Portugal, regimens que nascer.am de um acto de força e se con-
solidaram após; mas a força exercida dentro de um regimen de ordem, 
com a mascara da legalidade, querendo usurpar os títulos e fóros da 
ordem jurídica, e, sob essa especiosa apparencia, suffocar direitos, é 
um contrasep.so, é uma cousa acima ou fóra de possíveis discussões : 
subverte todas as noções, já não direi jurídicas, mas do senso commum. 

Nada ha, ~ois, que procedentemente objectar contra a sessão legis-
lativa extraord1naria que proclamou Presidenre do Rio de Janeiro, no 
proximo quatriennio, o Sr. Senador Nilo Peçanha. 

Já se me objectou, contra essa proclamação, com a rigidez da 
sessão extraordinaria, no ambito de cujas deliberações não c:1bem 
assumptos que não figurem no acto de convocação. 

Se os meus nobres contradictores, representantes do meu Estado 
natal, me permittem uma pergunta antes de discutir .a questão sob este 
ponto de vista, eu a formularei para que algum dentre SS. Exs. m'a 
responda. 

Está funccionando actu.almente, por convocação da maioria dos 
Deputados, a parte da Assembléa insubmissa á Mesa legitimamente 
eleita em tempo opportuno; e, como de rigor, os fins da convocação 
foram limitados. 

Quero perguntar a SS. Exs. se essa facção, suppondo-se no exer-
cício legitimo da autoridade legislativa, tem o direito de dar posse ao 
Presidente eleito~ 

O SR. FRÓEs DA CRuz - Tem, porque está na Constituição : "Se 
a Assembléa estiver reunida dará posse ... " 

O SR. RAUL FERNANDES - Muito bem: está na Constituição que 
é uma das attribuições da Assembléa, estando reunida ao templ) da 
transmissão do poder, dar posse ao novo Presidente. 

O SR. SouzA E SILvA- E' claro. 
o SR. RAUL FERNANDES - E' claro que tem essa competencia ..• 
O SR FRÓES DA CRuz - Eu já esperava por essa duvida ..• 
O SR. RAUL FERNANDES - Não tenho duvida alguma sobre este 

ponto; sómente vou tirar da 1·esposta todas as consequencias logicas 
que nella se contêm. · 

Por que é que a Assembléa a despeito da disposição constitucional, 
segundo a qual não póde deliberar em sessão· extraordinaria senão 
sobre o objecto restricto da convocação, não obstante isto, póde dal" 
posse ao Presidente do Esta.do, mesmo não estando este acto incluído 
nos fins da convocaçã'O ~ 

O SR. FRÓEs DA CRuz - Porque é um caso previsto como excepção 
na Constituição do Estado. 

O SR. RAUL FERNANDES - Perdôe-me V. Ex.: não é uma excepção. 
O SR. FRÓES DA CRuz - Vou tornar claro o meu pensamento. 
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A lei diz : "Nas convocações extraordinarias a Assembléa só se poderá 
occupar -com o motivo para que foi convocada." Dahi se concluiria 
que não podia dar posse. Mas ha um artigo da Constituição q11e diz: 
"Estando reunida, empossará o Presidente." Digo eu, portanto: é' 
uma excepção á disposição que diz que ella aó se poderá occupar com 
os assumptos da convocação. 

O SR. RAUL FERNANDES - Ha um artigo da Constituição que 
define a competencia da :A.s.sembléa, estando reunida, não só parR dar 
posse ao Presidente eleito como para legislar sobre multiplos assum-
ptos. Sómente com esta limitação: estando em sessão extraordinaria 
ella não póde deliberar sobre assumpt~ diverso daquelle para que foi 
convoc!lda; donde concluem VV. Exs. que só com exorbitancia de 
suas attribuições ella, em sessão extTaordinaria, pó<le verificar 05 
poderes do Presidente do Estado. VV. Exs. concordam já em abrir 
excepção a esse dispositivo~ 

O SR. SouzA E SILVA- E' d.a lei. 
O SR. RAuL FERNANDES À lei não abre essa excepção: seu dis-

positivo, literalmente, é este (lê) : 
"Reforma Constitucional, art. 12. - O Presidente do Estado 

e seus substitutos legaes prestarão affirmação e tomarão posse do 
governo perante o Tribunal da Relação, não se achando reunida 
a Assembléa." 

O SR. FRÓEs DA CRuz - 'Â posse do Presidente verifica-se no dia 
31 de dezembro, e como a Assembléa -constitucionalmente se fecha em 
31 de outubro, segue-se que só em sessão extraordinaria ella póde dar 
essa posse. 

O SR. RAuL FERNANDES- O aparte do nobre Deputado não res.. 
ponde ao meu argumento. Não é verdade que a .A.ssembléa só em se<:são 
extraordinaria póde estar reunida em dezembro. A Constituição diz, 
no art. 7• (lê) : ' 

"A Assembléa Legislativa reune-se na capital do Estado, 
independentemente d'a convocação, no dia 1° de agosto de cada 
anno, se por sw delibe't'ação não fôr ,detõerminailo outro dii,a,. 

Paragr.apho unico. - A sessão annual durará tres mezes, 
podendo ser prorogada ou adiada por deliber.açito Ih ASS'e.mbléa 
sob proposta rlxJ P~deme do Estado ou de um Deputadol" 

E' claro, pois, que em sessão ordinaria ella póde reunir--se em 
dezembro, se assim ella resolver, ou mediante fixação dessa epoch·a para 
a sessão annual, ou mediante adiamento. 

Póde ainda fazel-o, se, reunida por tres mezes a 1° de agosto, não 
houver ultimado as leis annuas, caso em que, sem prorogação, ella é 
obrigada pelo art. 22 da Conmituição a não encerrar as ~ se.ssõ88. 

UM SR. DEPUTADO__..._ Isto é de todos os parlamentos. 
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O SR. RAUL FERNANDES- A questão está deslocada. Sem duvida, 
a Aseembléa, mesmo reunida em sessão extraordinaria, póde dar posse 
ao Presidente do Estado; mas póde egualmente verificar-lhe os 
poderes. 

O SR. SouZA E SILVA- V. Ex. não prova o que está affirmllll.db 
com o Regimento na mã<>. 

O SR. fuuL FERNANDES - Não é uma questão de Regimento, 
senão de princípios. 

O Poder Legislativo não tem por funcção sómente fazer lei-s; ao 
lad'o da attribuição de legislar, é corriqueiro, tod<> o mundo sabe, elle 
tem attribuições de <>utra ordem: de ordem adlninistrativa e de ordem 
judiciaria. 

Collabora o Senado com a administração da Republica na nomea-
ção dos membros d<> Supremo Tribunal. Com ella oollabora o Con-
gresso na formação dos trabalhos internacionaes. 

UM SR. DEPUTADO - Mas são casos previstos. 
O SE. RAuL FERNANDES - Oollabora a Camara com <> Poder 

Judiciario, tomand<> conhecimento das denuncias contra o Presidente 
da Republica, e julgando se ellas -são ou não objecto de deliberação; 
collabora a Assemllléa do Estado do Rio de Janeiro com <> Poder 
ExecÜtivo e com o Poder Judiciario, tomand<> eorrhecimento de innu-
meras questões que não entram na sua esphera legislativa, propri-a-
mente dita. Basta vêr a nomenclatura do art. 26 da Constituição. Ella 
p6de : "cassar os poderes do Presidente d<> Estado no caso de enfer-
midade, que o prive de exercer o cargo." 

Póde "processàr, por iniciativa sua ou de qualquer cid:adão, o 
Presidente e os Secretarios de E11tado nos crimes de responsabilidade, 
até a pronuncia, inclusive." 

Qualquer cidadão denunciando o Presidente do E·stado, póde a 
denuncia ser repelHda pela razão de estar a Assembléa funccionando 
em ses&ão extraordinaria ª Não, porque ella não exerce alli funcçjio 
legislativa, mas funcção judiciaria, peça indispensavel do mecaii.Ú!mo 
judiciario do Estado. 

O SR. SouzA E SILVA- Este é um caso de excepção. 
O .S;a. fuuL FERNANDEs - Póde ainda (lê) "processax o Presi-

dente do Estado por delictos -commuus, ou para o effeito de demittil-o 
de sua capacidade civil; nomear a commissão de Deputados que, com 
os desembargadores, constituirão o Tribunal para o julgamento do 
Presidente do Estado"; e póde "apurar a eleição de Presidente e 
Vice-Presidente do Estado." 

A minha these, Sr. Presidente, é esta: A limitação da Constituição 
entende-se com as funcções legislativas propriamente ditas. 

E' preciso indagar a razão da lei. Por que é que ·se limita aos 
objectos definidos no acto da convocação a funcção legislativa quand() 
a Assembléa se reune extraordinariamenteª 

E' porque está reconhecido historicamente que a funcçlo legisla-
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tiva continúa é um mal e muit:o grave. Por isso todas as Constituições 
limit!).m o tempo da reunião dos parlamentos, e a Con<~tituíção do· 
Estado do Rio previdentemente, para afastar a possibilidade de uma 
legiferação indefinida por meio de proroga:ções successivas ou por meio 
de sessões extraordinarias, estabeleceu que nas prorogações o Deputado 
não tem subsidio (razão para não haver pendor para as prorogações), 
e, mais que, nas sessões extraordinarias, não se poderia deliberar sobre 
materia extrenha á convocação. A multiplicidade das leis é um mal 
social. 

"Plwrimre Zegeos corrupl~issima reprublica. " 
Os actos, pois, que escapam á razão prohibitiva ·d·a lei, e que com-

petem .ao legislativo como collaborador do Executivo e do J udicie.rio, 
estes de sua natureza não lhe podem ser rerceados. De outro modo, 
um Presidente ladrão governari·a impunemente o Estado por quasi um 
anno, e um louco o desgovernaria por outro tanto tempo. 

A restricção, pois, com que me objectam, é inexistente. 
' UM SR. DEPUTADO - Encontrará restricções, pelo menos, na mar-

cha de processo de reconhecimento, onde ha inoorsticios, moldes regu-
lamentares, que ella não póde infringir. No caso, o reconhecimento foi 
prematuro. 

O Sx. RAuL FERNANDES- Diz o art. 158 do Regimento (lê): 
., Tres dias depois daquelle em que, pela lei eleitoral, tiver ter-

minado o prazo dentro qo. qual devem ser remettidas as actas dos 
differentes collegi0'8 eleitoraes, o Presidente da Assembléa marcará 
para ordem do dia subsequente :a eleição de uma commiS'São de nove 
Deputados, votando-se em seis nomes, para apurar e verificar os pode-
res do Presidente e Vice-Presidenlle do Estado. 

Qual é esse prazo para remessa das actas das eleições pelos colle-
gios eleitoraes á Assembléa? E' de 48 horas, segundo o art. 99 do 
decreto n. 1.199 de 1 de fevereiro de 1911. Verificada a eleição em 
12 de julho, em 17, pelo Regimento, os trabalhos da verificação de 
poderes deveri·am ter inicio·. · 

O Sx. FxóEs DA Cxuz A ·Assembléa dispensou as apurações par-
ciaes que incumbem ás juntas de districto. 

O SR. RAUL FERNANDEs - A Assembléa cumpriu a sua lei in-
terna, e si dispensou as apurações parciaes, certo é que estas são uma 
formalidade secundaria, visto que tod'o o traibalho, que lhes incumbe, 
é obrigatoriamente refeito pelo poder verificador, cujo exame desce 
directamente ás proprias actas das eleições. 

Aproveito estar na tribuna pau elidir uma outra objecção que 
se levanta oontra o procedimento da Assembléa actualmente. Diz-se 
que, embora installada com numero legal, em 20 de julho, para a sessão 
extraordinaria, ella entrou a funccionar pelo mez de agosto em deante, 
em sessão ordinaria, não reunindo 23 Deputados, já sem numero legal 
para installar os trabalhos da sessão ordinaria;. · 

Como, Sr. Presidente, não ha. nenhuma disposiçíio de lei, consti-
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tücional, ordinaria ou r~gfmental, pela qual se possa. reger o caso, fui 
obrigado a recorrer aos precedentes, e verifiquei o seguinte: - que 
.nesta Camara, onde tambem a installação dos trabalhos requer um 
qwortbm de metade e mais um, por duas vezes se verificaram sessões 
e.xtraordin.arias contiguas, immedia.tamente contiguas ao inicio da 
sessão ordinaria, terminando uma e no dia immediato installando-se 
a outra. Como se procedeu então? O numero verificado para abertura 
da sessão extaordinaria serviu, sem mais intercallação de sessões p:re-
paratorias, para inaugurar-fie a ordinaria. 

Este foi o procedimento .seguido quando esta Camara funccionou 
em sessão extraordinaria até o dia 2 de maio, por duas vezes, uma 
par.a conhecer do tratado com o U ruguay concernente á navega.ção 4a 
lagôa Mirim, e outra para dar andamento o projecto do Codigo Civil. 

V ou dar por terminada a minha tarefa. Creio ter levado ao el!pi-
rito da Camara a convicção de que se alguem aqui póde fallar em 
regimen ·de ordem e de legalida·de, em respeito ás normas juridioaos, 
não é seguramente o partido que no meu Estado, para empolgar uma 
posição que não lhe ca.bia de direito, qual a direcção da Assembléa 
Legislativ.a, usou do unico meio ao ~u alcance, que foi a violencia, 
meio que contaminou de nullidade visceral e insanavel aquelle acto 
e tudo quanto os Deputrudos que lhe são .adhesos praticaram até esta 
data 

Antes, porém, de deixar a tribuna, quero fazer umas ligeiras .refle-
xões sobre cw costumes do parecer. . 

Li, entristecido, as referencias á direcção politica a que obedece-
ram os meus partidarios no Estado do Rio, num tom de paternal cen-
sura emanada de conspícuo homem publico contra ~m .aprendiz de 
civismo, em que se lhe diz : 

E' preciso ter paciencia, não ser soffrego. Os partidos se revezam 
no poder, as posiQães que se perdem hoje, reconquistam-se amanhã. 
Tome par:a seu conselho, que o que manda um egoismo intelligente 
e o decôro que oo deve manter no convívio de uma sociedade culta -
é aguardar pacientemente sua hora e não ·se aventurar a tranqnibel"-
nias políticas que escandalizam a opinião. 

E' isto que, por outras palavras, o parecer diz, Sr. Presidente, 
:referindo-se um partido, cujo ·director, pelo esforço proprio, com 
grande brilho par:a seu nome e proveito para· a causa publica, foi 
Deputado, foi Senador, foi Presidente de seu Estado, foi Presidente da 
Republica! 

O SR. SouzA E SILVA - Isto, .aliás, póde ser dito sem deprimir. 
O SR. RAuL FERNANDES - O Sr. Senador Nilo Peçanha tem a. 

gloria, que ninguem lhe tira, e que mesmo seus mais ferozes adversa-
rios não lhe poderão jámais contestar;. a de haver salvo o Estado do 
Rio de Janeiro de uma ruina irremediavel, quando assumiu o Go-
verno, no exercicio ·de 1904 a 1907. Póde invocar ainda, como titule 
muito honroso, ter desempenha-do o mandato espinhosissimo- de Pre-
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sidente da Republica, em uma quadra agitada, procurando, a despeito 
da effervescencia e do tumultuar das paixões do momento, beneficiar 
quanto poude, e não foi pouco, a communhão brasileira·. &sumiu o 
Governo tão zeloso dos interesses publicos, confiados á sua guarda, 
tão sobranceiro ás reconvenções pessoaes, que envenenam e estragam 
as nossas eompetições politicas, que o seu primeiro cuidado foi chamar 
para a pasta da Fazenda o Sr. Senador Leopoldo de Bulhões e para 
a pasta do Interior o Sr. Dr. Esmeraldino Bandeira - o Sr. Leopoldo 
de Bulhões, seu adversario recente no Governo do Sr. Rodrigues Alves, 
que havia tido com elle attrictos muito sérios, a proposit..o das areal'! 
monaziticas, e que vexara o seu Governo, obrigando-o a recolher dia-
riamente ao Thesouro os impostos de importação que elle taxou, lançou 
e .arrecadou, nos termos do art. 9° da Constituição, para defesa qa pro-
ducção· do Estado, e que nos termos da lei deviam reverter para o 
Thesouro Federal; - o Sr. E'Smeraldino Bandeira, filiado a um par-
tido poderoso, naquella epocha, ao Norte do paiz, e que mantivera 
com meu distincto chefe e amigo attrictos quasi constantes e compe-
tigões permanentes, durante varias legislaturas federaes. Com grande 
serenidade, superior clarividencia e eleva..do patriotismo, o Sr. Senador 
Nilo Peçanha, fazendo justiça ·aos merecimentos do Sr. Esmeraldino 
Bandeira e .ao valor d.a sua aggremiação politica, e tendo em justa 
conta os excepcion:aes merecimentos moraes e intellectuaes do Sr. Leo-
poldo de Bulhões, especialmente a 'SUa grande competencia financeira 
(apOiados), esqueceu, se é que .algum dia tinha guardado a lembrança 
disso, os attrictos, ·as lutas tão recentes e, visando o bem superior da 
Nação, entregou a essas duas capacida-des a gestão dos dous departa-
mentos, então os mais espinhosos na administração da Republica: do 
Interior e da Fazenda... -

O SR. BuENo DE .ANDRADA- E entregou o paiz ao Sr. Marechal. 
O SR. LEÃo V ELLoso - Grande peccado. 
U K SR. DEPUTADO - E recebeu o pago. 
O SR. MAURICIO DE LACERDA ~ Pago dado com os pés. 
O SR. RAUL FERNANDES - Podem divergir da a.ttitude politica 

do Sr. Senador Nilo Peçanha. S. Ex. póde ser combatido; não está, 
porém, em situação de receber conselhos dessa ordem. Depois de ter 
dado de si, do seu caracter, da sua alma fortemente temperada, provas 
publicas, .algumas das quaes acabo de resumir como tra.ç.os do seu pa-
triotismo, mas que "São numerosissimas, S. Ex. está acima das insinua-
ções do parecer. Ainda presentemente, se quizerem, combatem-n'o em 
nosso Estado : por divergencia partidaria; ou pela lei do menor ei-
forço, pois é mais commod:o estar com o Governo ; ou por motivos que 
não ouso, que não quero, que não preciso indagar; mas não lhe de~
nheçam a virtude civica, tão rara nesta epocha, de ter sacrificado com-
modidades e arriscado posições, para affrontar, a um tempo, e em pleno 
estado de sitio, dous Governos. (Apofiados. Mu~'lfJo bem,· muito bem. 
O o'T'aàJor é cumprimem,-awdo e abraf}Otdo por v~as oo{!Jegas. ) 
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SESSÃO DE 25 DE NOVEM·BRO 

O Sr. Souza e SHva (so-breJ ~a, acba) - Sr. Presidente, abrindo 
o Diario Official de hoje não encontrei na summula dús trabalhos 
parlamentares o discurso hontem proferido pelo meu honrado collega 
Sr. Raul Fern.andes, sobre o caso da successão presidencial no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Deparei, comtudo, com a integra dessa notavel oraçãa em um doa 
jornaes diarios da Capital, O Imparcial. · 

Não venho á tribuna para extranhar este facto, mas, apenas, por 
ter notado que nos apartes com que ·se acha entremeado esse discurso 
faltam alguns que, julgo, são essenci.aes. 

Ora, comprehendo muito bem que não me assiste o direito de 
fazer uma reclamação á :Mesa nem ao serviço de debates, porquanto 
não são responsaveis pelo que publicam os jornaes diarios. Entretanto, 
é. de meu dever não deixar passar a discussão da acta sem aproveitar 
esta opportunidade para .aqui fazer uma resalva em relação aos apar-
tes por mim proferidos, porquanta isso me permittirá. restabelecer a 
siiuação nos seus verdadeiros -aspectos. 

Como V. Ex. não ignora, Sr. Presidente, o meu distincto collega 
em sua oração de hontem, oração que elle fez girar em torno do art. 28 
d:'o Regimento, foi contradictado por nós, ooversarios da facção á 
qual S. Ex. está filiado; que entendemos que o pião da questão não 
é esse art. 28 cujos termos são bem claros, mas simplesmente uma ma-
nobra effectuada pela minoria, com intuito de fabricar uma simulada 
dualid:ade de Poder Legislativo, manobra esta que opportunamente 
será explicada por nós, quando vier ·á discussão este chamado "aaso 
do Estado do Rio". 

Não me quero agora alongar sobre esses factos; devo dizer, com-
tudo, que, tendo S. Ex. procurad:o demonstrar não flÓ a validade, a 
legitimidade da installação da sessão extraordinaria pela minori·a, 
como ainda mais que nessa sessão extr.aordinaria fôra possível effe-
ctuar legalmente, as formalidades tendo sido todas preenchidas, o 
reconhecimento do illustre Sr. Senador Nilo Peçanha como Presi-
dente do Estado do Rio de J .aneiro, eu aparteei S. Ex. nessas duas 
circumstancias: primeiro, para contestar, e este aparte é que não está 
figurando no discurso, para contestar a legalidade e a possibilidade 
da installação da minoria em sessão extraordinaria, porque lhe fal-
tava um Deputa·do para o quorum legal e S. Ex., no debate, 
no qual foi aparteado por mim e pelo Sr. Deputado Fróes da Cruz, 
não poude rebater as affirmações que nós estavamos no momento 
fazendo. Essa fraqueza momentanea de S. Ex. ficou bem caracterizada 
pelo aparte e é este aparte justamente que não figura no seu discurso 
publicado hoje no O Imparcial. 

Além disso, Sr. Presidente, mesmo dando de barato, acceitando 
por boa ·a installação da minoria em sessão extra.ordinaria, e ·admit-

• 
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tindo que ella tivesse a faculdade de apurar a eleição presidencial e 
pr<Jclamar o Presidente, S. Ex. fez o historico de como tinha ella pro-
cedido .ao reconhecimento do Sr. Nilo Peçanha para Presidente do 
Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, eu me lembro que, · tendo admit-
tido S. Ex. serem tres as condições regimentaes pelas quaes se modela 
o processo de reconhecimento do Presidente do Estado do Rio de 
J·aneiro e apuragão prévia de sua eleição, chegamos á oonclusão, e 
S. Ex. manifestou-se de accôrdo commigo neste ponto, como consta 
da respo·sta aos apartes p<Jr mim dados, que das tres condições pre-
viamente estabelecida-s apenas duas foram preenchidas, uma tendo-o 
deixado absolutamente de ser. 

Tambem estes apartes não constam do discurso ·de S. Ex. E como 
estes dous pontos são capitaes na brilhante argumentação de S. Ex., 
eu- pediria a V. Ex., Sr. Presidente, licença p.ara fa.zer estas <Jbserva-
ções, afim de que em todo tempo possam ellas constar dos Annwes. 
(Muito bem,· mu.ito bem.) . 

SESSÃO DE 26 DE NOVEM·BRO 

Discussão unica do parecer da Comm.issão de Finanças sobre· a. 
emenda offereci.d.a n.a discussão unica do parecer n. 34, de 1914, re-
querendo que seja arehivada a Mensagem presidencial acerca do caso 
politico do Estado do Rio de Janeiro; com parecer contr.ario da Com-
missão de Finanças á emenda (vide parecer n. 34 A, de 1914). 

Encerrada a discussão do parecer da Commissão de Finanças e 
annunciada a votação do parecer n. 34, de 1914. 

Approvada a seguinte conclusão do parecer n. 34, de 1914, salvo 
a emenda. 

REQUERIMENTO 

A Commissão de Constituiç.ão e Justiça, con·sider.ando que no 
Estado ·do Rio de Janeiro está mantida a fórma republicana federa-
tiva e legitimamente exercem sua-s funcções os representantes «;fus po-
deres constituidos, Legislativo, Executivo e Judiciario dentro da 
esphera constitucional; e tambem considerando .que as occurrencias 
relatadas nas representações dirigida-s pelo Presidente e pela Mesa 
da Assembléa Legislativa ao Governo Federal não são de· ordem para 
autorizar a intervenção nos negocios peculiares áquelle Estado, o que, 
.aliás, não foi solicitado por seus poderes constituidos, requer que seja 
archivada a Mensagem enviada .ao Congresso Nacional em 8 do cor-
rente mez, pelo Presidente da Republica, a quem. .afinal se communi-
cará esta resolução. · 
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Rejeitada a seguinte emenda d<> Sr. Raul Fernandes,' apresentada 
ao parecer n. 34, de 1914: 

"'Accrescente-se, depois da palavra "resolução", rediginlo-se afinal 
como fôr mais conveniente : "a qual será igualmente communicada ao 
Presidente do Tribunal da Relação, aos juizes de direito e ás 48 muni-
cipalidades do mesmo Estado d<> Rio de J aneiro, podendo-se despender 
com essas communicações até a importancia de 1 :000$, abrindo-se paxa 
isso o necessario ·credito." 

O SR. P&EBIDJilNTE - Fica prejudicada a conclusão do votv em 
separado do Sr. Pedro Moacyr. 
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HABEAS.JCORPUS N . 3. 554 

Origin•ario 

.:tMPElTRANTE - Dr. .A.Jstolpho Rezenlàe. 
·PACIENTES - Drs. Joãlo Ama.n.io lrk .0Uveir4 Gu'ilmarã:es, Raul 'de Alm.eiUG 

R.ego e •Conatancio Jtosé IM on1W'lrlat, wesrfàe?Ute .e secretlaf"i.oos dkt Assem.Qléa Leg1ll-
latwa do E<Bt.aJd.o dLJ Rio de Janeiro. 

PETIÇÃO 

"'IE:x:mos. Srs . . Ministros do SUIPremo Tri.bunal 'Federal - Os Drs. J~o 
Antonio de Oliveira Guimarã.es, Raul de •ALmeida Rego e Constancio José iMon-
nerat, iPresid·ente e Secretarlos da Assemblêa !Leg>isla·tiva d•o !EJetado do .Rioo 
de Janei-ro, vêm, ~la presente. e na fôrma iios arts. 1'6•, ·paragrapho 2o e lU 
do Regimento Interno deste Tribunal, e art. >60, lettra ; da Constituição da 
Republi.ca. impetrar em seu favor U!llla ordem de 1w;I!!BaB-corptur IPreventlvo por se 
acharem em :imminente operlgo de soft.rer 'Violencia e coa.cçll.o, por !Ilegalidade e 
abuso de poder par parte do Governo do Estado do IRio de O"am.ei:ro, com o au-
x!lio e cooperação de autorld·ades e funccionarios federaes, ·Conforme passam a 
demonstrar. 

Segundo .as leis constitucio.naes dO iEstado do \Rio üe Janeiro, de 9 de abril 
üe 1892 e '18 de setembro de 190.3, (de que se offerece um exemplar impresso), 
a As.selillblêa Legislativa é compoota ãe 4·5 membros, eleitos .pelo tempo de tres 
annos, 4l reune-se na capital do ·E&tado, que é a c!:dade de (NiictherOoy, no d~a 1 o 
de agoosto de cad·a :a.nno, independentemente de convocação. 

Essa sessão annual, ordinaria e ubrigatori.a, durarA tree mezes, podendo ser 
proro.gada ou aüiaoo, por deliberação da p:ropria Assemblêa . 

Determina o art. 1·8 do \Regimento Interno (doc. n. ), que a Assembléa te-
nha uma mesa incumJbida da sua dlrecção, composta de um iP.residente e dois 
Secreta rios, os quaes serão eleitos no dia da inste.ll.açilo da Assemblêa, em 1 o 
de a·gosto (Constituição, art. 7°, e Rêgimen.to Interino, art . l.J6, .pall'agrapho 2o), 
e servirão ,por toda a sessão legislativa. 

1Com o doC'UIIIlento n. 1, oo suppUcnntes provam: 
a) que foram eleitos !Presidente, e 1° e 2o Secretarlos da ·Assemb.J.êa, no 

dia ~a. installaçã.o da sessão Iegislatw.a ordlnaria, ·rerulizada n 1 o de agosto do 
annQ passado ; 

b) que nesse caracter serviram durante toda a sessão legislativjj. de 191·3; 
c) que nenhuma s~ssão extraor dinaria houve depois do encerramento dessa 

sessão até a presente data; 
à) que, po:r conseguinte, estão os supplicantes na posse de um direito li-

quido e incontestavel. 
Occorre porêm, que o ISr. Presid~nte do Estado convocoo a .Assemblêa para 

se oreunir em sessão eX'f:raordlnaria, no dia 10 do .corrente mez de juriho, com 
o fim simulado de rever, em favor oã.a industr.ta, a pauta de impostos estaduneSI, 
e r'lgulamentar a fisca.Jização da respectiva cobrança. 

Fim .simulado, :porque o fim verdadelrQ visado pelo hQnrado !Presidente do 
Estado é apen~m Q de substituir a. Mesa. da Aseremblêa, ttctualanente composta 
doo suppJican.tes, por uma outra 'Mesa,, coon.posota. de correll:gi-ooSirios seus, a. 
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qual presida ao processo da eleição de Presidente do !Estado, que .se deve rea-
lizar no dia 12 de dulho oproximo futuro, oo.mo se mostra e desenvolve na :fusti-
ficaç§.o, ora offerecida como dOC1liiilento :n. 2, processada no juizo federal da 
11ecção do Rio de Janeiro, adoptada como parte integrante desta petição, e de 
cu~o .contex!to natu,Tallme:nte dar'â. conhecimento ao Tri<bunal o ·honrado relator 
do feito. 

Certamente, além da reunião ordmaria a'Imual, com duração .cel'ta e prefi-
xada, pôde a Assembléa iLeg.tsl!btlva effectuar <Teuniões =traordinarias, quando 
convocade.s, ou pela s'lla opro,pria mesa, mediante representação feita pela malo-
~ria dos Deputados, ou pelo Presi'dente do Estado. 

Esta reunião e:x'traoroinaria, porém, não tem, como a :reunião ord.inaria a·n-
nual, dia determinado pa;ra começar ou terminar, nem periodo certo de du-
ração; a unica :restricção •legal é que na reunião ~traordinaria, não !Pôde a 
Assembléa deli'berar sobre m!bteria diversa da que motivou a convocação. 

iNãD 'POde, opor~mo a Mesa soffrer alteração nessa sessão extraordinaria, 
qualq'l!er .que seda o mDtivo ou o tempo de sua duração. 

O ut. 18 do Regimento Intemo manda. que, eleita no dia da installaç§.o 
da sessii.o annual, ella sirva por toda a sessão legislativa. 

- Que ·é, porém, que aignifica a expressii.o .«sessão legislativa»? 
Significam apenas oo iPeriodo dos trabalhos IegiBlativos, o perlodo de acti-

vidoade legislativa da .Assem'bléa, que decorre de 1° de ag.osto a 31 de outu-
bro de cada anno? Ou signi•ficarã. o i)eriodo que vae do indocio de uma sessão 
legislativa annual ã. abertmra de uma outra egual no anno seguinte? 

Em oonsequencia, verificando-se nesse periodo .uma reunião extr aordinaria 
da Assembléa, dever'â. esta ser dirigida pela meS'lD.a IMesa, O'll dever-se-4 fazer 
a eleição de uma outra IMeBa? 

E' certo que o .Regimento trn.teorno. bem como a lei constitucional, n!Lo em-
prega sempre com a mesma si·gnificação o voocwbulo «sessii.on. 

Ora, servem -.se dessa palavra para designar a reunião de um só dia; ora. 
para designar o operlodo de actividade legislativa; ora, ainda, para designar o 
periodo de ·um anno, rubrangendo o intervaHo de u:ma sessão pai-a ooutra. 

Qual destas accepções é a verdad()~ra? Incontestavelmente a .u-lf!:ima; a 
Mesa é eleita 1para serv-ir pelo espaço de um ·anno, desde a installação da eessão 
ordinari•a em lo de agostQ. a.té A installação de uma outra sessão ordinaria em 
1° de agosto do anno seguinte. 

Isto é, a autoridade da !Mesa não qess·a, com a simoples e mecani:ca expira-
ção do prazo de tres m-ezes, consagrado aos trabalhos legislativoo ordinari.o$; 
essa autoridade perdura e permanece. 

Assim é que 111. Mesa compete, exclusivamente, segundo o art. 21, paragra-
,phos 3° e 4° do !Regimento Interno: 1) convocar, extra,ordinariamenote a. As-
sembléa, ·q'l!ando :nesse sentido Teceber representaçãoo da omllioria dos Deputados ; 
2) mudar, no in~àr'Vfa'l~ das ~88ões, por motivo de conveniencia !publica, a siéde 
da Assembléa. 

Ao P·l'esidente da Mesa compete, ainda, segundo os arts. 34· e 3.6 da Consti-
tuição do() Estado, qu~r esteja a AseembH!a em ·aotividade, quer não esteja, pro-
mulgar e p'lllblicar, como leis, os projectos nAo sanécionados em tempo pelo 
Presidente do :Estado. 

- Ao 1° Secretario incumbe; receber !toda a eorre!rl)ondencia endereçada 11.. 
Assembléa, dirigi:r a secretaria e a-egular todo o seu serviço e expediente. 

Sã.o funcçõee de natureza permanente, que 111. !Mesa, ao Presidente e ào Se-
cretari•o incumbem, no ·intervallo de uma Flessão para outra, no período de inactl-' 
vidade da A.ssembléa. 

A Mesa é, opois, um poder permanente, e -em actividade ·continua. 
!E' uma tradição secu1ar, :na histori.a; dos pa:rlrumentos, que a 'Mesa de uma 

Ca.mara Legislativa é eleita cada anno por todo o .tempo da sessão e opara q'l!al-
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quer .sessão extraordinaria que .tiver logar antes da sessão ordinaria do alllllo 
seguinte. 

E' assim na França, segundo o art. 11 da .Constituição de 1&75. 
!E' assim nos Esta:d•os Unidos, ·e mais do ·que isso :na Uberal Inglaterra. iEl' 

assim na italia e na Allemanha. E assim é e foi tra.dicionalmen·te no iBrasil. 
Bf"'lmlia,ti e E.smmn, entre outros, cellsu.ram asperamente o regime.n das cur-

tas presidencias. A historia 11110stra, diz Bru.?lliCil~t.i, que pesslmo systema é o de 
pôr, a toda ·hora, em .discussão, uma autorida.de que !não deve ser discutida. E 
accreecenta que, em muitas assembMas, especialmente nos Estados republlcanos, 
as Mesas das Camaras pennanecem sempre em funcções até que sejá. feita -'llmoa. 
eleição nova; é uma disposição, diz elle, mais confo;rme com a dignidade e a 
importaDCia do car.go. 

iNo !Brasil, n'llnca se :procedeu d·e outra fôrma. Ainda o actual Regimento 
Inte~o da Camara diJs Deputados •disvõe, :no art. 3·2, ·O seguinte: ·«A Mesa 
sera. composta de um Presidente e quatro Secretarios, eleitos no principio da 
sessão o:n'Lin~~~ri3., e que servirão até serem substituídos na sessão oroinaria do 
anno .seguinte». 

E <> art. 33 completa: ~<'Nas sessões extraordin111rias e nas prorogaçõ~ 

servirão o Presid~mte e .Secr.etarios que o tioverem sido anteriormente» . 
.Não pôde, portanto, ter outra interpretação o Regimento Interno da .As-

sembléa Legislativa 1lo ruo de Janeiro. 
E' uma regra de hermeneutioo que deve o interprete, deante de um caso 

duvidoso, c01111:parar a parte obscura da Iet com outras leis analogas, !Pela justa 
.razão, como se exprlane Paula Ba~Pitil&ta., de que o legislador deveria tel-.as €m 
cons!.deração na occasião de .fazer a lei, para evitar incoherencias que desdls-
se.ssem de seu caracter. 

Al:liâ6, não parece que mereça séria duvida o dispositivo do ·art. 1·2 do Re-
gimento. Dispõe esse artigo que, tnarugurada uma legitSjlatUtra, servirão nas 
sessões prepan-atorias o mesmo Presiden-te e os mesmos Secretarias ·que t~ve
rem servido na sessão anterior, quer ello. tenha si1io ordl:narla, quer extra.ordi-
narla, Isto é, na sessão mais p.roxlana, na sessão que ;por ultimo se realizou. 

!Dispõe em seg'Uida o art. 115, paragrapho 2• que installada a Assem-bléa;. e 
retirando-se o Presidente do Estado apôe •a leitura d.a sua ;mensagem, a Assem-
·bléa procedera. á. eleição da Mesa, que d·everã servir na sessão legislativa que 
.se inaug.ura, ordinaria ou exbraordlnruria. 

IM.as dahi não se :pôde em. boa loglca conclui.r que se deva renwar. a ·elei-
ção da IMesa na aber.tura de uma sessão extraordinaria, quando existe llllllla 
·Mesa e lei ta em sessão ordit!a.ria, e em funcção permanente. Não ; a Mesa é uma 
sô. Jllleita no primeiro -d•ia -da sessão Oordinaria annual, ella. ser.virâ tanto pa11a 
a sessão ordlnarla, como para qualquer sessão e:xtraordinaria q,ue venha a ser 
convocada. 

O art. 1·5 faz parte do capitulo '2•, que trata -da inetallação e en.cerra-
me.nto -da Assembléa. Ultimlllda a verificação -dos :poderes, ou terminadas as 
sessões p.r'eparatorias, <JIS Deputados reunem..se, e prestam o compromisso, de-
clarando o presidente, €m seguida, installa1ia a Assemblêa (art. 13, ;paragra~ 
pho 2•). Installada que seja, é introduzido no recinto o Presidente do Estado 
ou o seu enviado, o qual procede ã. leitllll'a ou entrega da mensagem. Reti-ran-
do-se, o 'Primeiro acto da Assemblêa ·é a eleição da !Mesa. Essa Mesa (diz o 
art. 15, parag.rapho 2•), servir':!. durante a sessão legislativa, tanto ;para a 
seseão ordiJlaria que se está. wbrindo, como para qualquer sessão extraordina-
ria que possa sobrevir. 

O espirito sophlstlco ;podem enxergar neste paragrapho a:lguma obscuri-
dad·e, ou defeito de tl'e1iacção ; mas é claro que ·a Mesa eleita no dl>a da insta.l-
lação 1l.a sessão ordinaria é que devera. servir para a sessão ord!naria ou ex-
traordinaoria. O para-grapho não diz que se procedel!â. a eleição ·da mesa na 
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sessão. ordina:ria ou extraordlnar i.a; o que ene ·diz é .quu a m'flsa lf!le-ilta '1110 lUa 
da instlallaçãJo làa /J.es-/100 .~i.-nan'ia rile'!Jerá ~r ooriJIIItu u; 8€!1/BÕ!o O'T'dli-naria ou 
ea:traordinana (que ;porventura houver). 

Ai; palavras ord:tnaria ou ea:tropnUnarla estão subordinadas e ligadas â 
Ioooção •qsesosão 'legislativa», e não ê. pal81Vra «•mesa». 

O !Regimento só regula este assumpt:o - eleição tl·a mesa - · quando se 
refere ·ê.s sessões preparatoriws (art. 4•), â sessão de instaUação da <As:rembHia 
em seguida ao reconhecimento de :poderes (a-rts. •13 a 15), e ás sessões ordi-
narias annuaes (art. 16). 

Em nenhum artj,go ou capitulo elle ~reg.ul.a. o oprocesso das sessões extraor-
dinarias. E por .que? porque o oaso esta. dectdLdo, syntheUc·ame-nte, no paragra-
pho 2• do art. 115, que regula a insta!lação da sessão ordinaria.. 

IPóde dar-se, na verdade, o caso de, ao se a:brtr umà sessão extraordinwria, 
não haver uma mesa devidamente consti1mida; póde faltar o iPres>dente, e com 
elle os Secretat'ios, por morte, re:nnncia., ou outra circumstanda equivale:nte. 
Isto póde-se dar tambem em qualquer sessão ordi-naria. Nesses caSOIS, serila 
impresctndivel a e1eição de •utma IIlOva !Mesa pwra dirigir os trabathos ; m!lfl, 
ta.nto póde isto occorrer nas sessões extraordinari.as como nas ordinarias. 

:Ao demais, seria g-ra.nde absurdo comprehender na. interpretação do Re-
gi.mento o caracter <::Ompulsivo da renovação da Mesa nas sessões extraordi-
narias, porquanto estllB, não tendo para sua duração .um tempo oprefixado, tanto 
podem durar oito mezes como oito dias. 

ISi em .uma duração de oito me-zes esta eleição se justificaria, nada ha :que 
a justifiq.ue opara durar apenas oito dias. 

Supponha--se, no donrinl'O .federal, que o Brasil se sinta na necoosidade 'de 
declarar guerra a um outro paiz; é da competenda -pri<vativa do Cong-resso Na-
cional autorizar o !Presidente da RepubUca a deC'lwr.ar a guerra. Essa autori-
zação póde ser dada pelo Congresso em dous dias. Si e!le, ccmvocado extrruor-
dinariamente para ~e fim, tivesse de eleger -préviamente a sua Mesa, nllo 
seria ridlooulo? 

E' de boa. hermeneuUca evitarem-se todas as d.nterpretaçõ·es que conduzem 
ao wbsurd·o. 

•Como quer lque seõa, entendida de uma fórtma ou •d·e outr.a, a disposição do 
;paragrapho 2•, art. 15 do Regimento, o que é incontestavel e fóra de duvida 
é que a UtJlica autorid·ade creada pelo -proprio Regimento Interno da AE.sem-
blêa :para app!ical-o e interpretai-o, decidindo soberanamente a ~espe!d:o, é o 
proprio IPresidente da Assemb!.êa. 

O art. 28 desse Regimento ê formal, positivo e terminante: . 
- E' vedado (vêde bem), é vedado ao IP-residente <la A55embléa consultar a 

esta a respeito da interp~etação de qualquer dispos;ção do Regimento, compe-
tindo-'lhe (só a elle) decid-ia- a respeilto. 

E a:~rescenta: - No caso de se tornar necessaria 'Uma interpretação a.u-
thent!ca, por não ser -a do presidente consoante com os artigos do ·Regimento, 
serão estes interpretados mediand:e projecto de lei, sujeito i.s dillcussões regi~ 
mentaes. 

M<ediiante projecto dle .iíei, que -passe pelos tramites regimentaes. 
lEis a rl:ôrma do recurso. Mas nem isso póde no momento fazer a Assem-

Mêa, visto ·que, consoante o dis-posto no art. 8°, paragrapho unico da Consti-
tuição de 1892 ,- nas sessões extraordinarias não pôde a Assemibléa. d-elfuer&>r 
sobre materia diversa da que motivou a conV'OCação. 

Portanto, seria illlconstituclonal qualquer :projecto tendente a reforma 
tio Regl!lllento, no mO<mento actu.al. 

!Não obstante tão explicitas d isposições, e pr-eceitos tão formaes, entende 
o honrado Presi·dente üo Estado, e entendem. os seus corre!igionarios.. que a 
AssembJ.êa, ao I-niciar •a su.a sessão ·extraordlnaria no dia 10 do corrente dev., 
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p-roceder per las em per netas, â. eleição de uma ()outra Mesa, com a deposição 
violenta da !Mesa actual, 

Conhecido o motivo da ·convocação extrao.rdinaria da Assemblêa, mero 
expedloote pa·ra a suhstHuição da Mesa II>Ctual ·por uma outra composta de cor-
ireltgiona.rios do 'Presidente do Estado: srubido que é. Mesa da Assemb1ê.a coon-
pete recólher e guardar as actas ·relativas â. eleição, en1 '12 d·e julho; do futu·ro 
Presrdente ·do Estado; sa·bido qne só ;por um. golpe de força põd.e o Governo do 
Estado se apossar da Mesa, visto que pelas leis vigentes., aqui examinadas, á. 
Mesa actual é que -incumbe dirtgir os trabalhos da ·Assembléa eX'l:raord-i-na•ria, 
vê ·o Eg.regio \Tribunal que os supplicantes têm .fundaldas razões p.ara temer 
todas as violencias possíveis, tendentes a lhes arrebatar () mandato em cujo 
goso e exercicio estão. .Essas violenclas se poderão realiza,r de divera.as ma-
neiras: ou pelo eanprego ootensivo da força armada; ou pela perturbação .inso-
lente ·dos trabaPhos da Assembtéa; ou .pela sequestração d.a pessõa do presi-
tlente e caacção exel'clda sobre elle; ou, e.m. summa, por ·mil e um mod·os, de 
impossível especifi-cação. 

>Referem as testemunhas da •j·ustificação ora offerecida C()mO documento, 
sob n., processada. n() duizo secc>onal de Nictheroy ... 

• ... ·que o commandante da F·orçn PoJi.cial do Estado·, co-
ronel IPhiladelpho Rocha, declarou, alto e b()m som, á vista de 
todo o mmndo, na ponte das barcas, em Nictheroy, ·que o gove.rno 
do Estado teria. de ·organizar a Mesa .da Assembléa, nesta ses-
são extraordinarLa, cntstasse o que cmstassé. • • emb'ora tiv!Bsse de 
c<11locar 01 Dr. !l'1onae de Léon por cima do aotual PreSiJdente, 
Dr. João Gwit1WIJT'iEe". 

Esse Dr. Ponce de lkon, a que se referem as testemunhas da justiftcação, 
é o 1° Vice-!Presidente da Assemblé.a, partiüario do Presidente do Estado() e 
adepto da •candidatura Sod . .ré, patrocinada francamente pelos .go·vernos estad·ual 
e federal. 

IEx·erci-da que seja qualquer violencia contr.a o primeiro paciente, o nr. 
IPo.nce de Léon, ·como seu subsUtuto immediat(), assucrnLl'â. a presidencia, e porá. 
em pratioa os ·planos subversivos do governo do Estad·a. planos que, em ul-
tima analyse, são a defraudação da rooultado da eleição presidencial d·e 12 de 
julho. 

!Mas •OS Deputados opa.rtidarios do Governo do Estado· a{!aba-m de fornecer 
uma . prova oonoludente da violencia ·p.remeditad.a. 

Na secção «A pe.dida», do Jorm.al Ido JOommerC!io de hoje (odoc. n. 9), a 
frii>Cção d·os Deputados pa,rtidarios do Presidente do .Estad·o e do Tenente SO'dré 
publica um artigo, em que declara formalmente: 

iE concluem : 

·«: .. que não desistem do direito que IMs assegura o artiga 
1•5, para.ogra.pho 2°, d·a Regimento, •de eleger. ·como lhes compete, 
no dia da sessão de installaçã·o, nov·a Mes11, que lhes inspire 
eonfiança. » 

·«1Não se subordina,rão, em caso algum, á pror oga,ção de 
mandato pretendid-a •pela Mesa actua,J. » 

Eis ahi a ameaça, traduzida por palav.ras formaes e positivas: os Depu-
tados diss~dentes não desistem do direito de eleger nova ·~sa, e nãa se subor-
dinarão, em caso algu•m, ~ !Mesa constitui da pelos pacientes. 

Mas cam<> exercerão esse direito? O itegimento, no seu art. 28, c<mfere 
exclusivamente, privatlvame.nte, ao Presidente acima!, ·e só a elle, o poder e o 
direito de interpretar o .Regi:mento; de dar â. lei interna a intelligencia que ella 
deve ou n1io deve ·ter. 
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'Certa ou erronea, jurid.i.-ca ou falsa essa tnterporeta.ção, a :A.ssemblêa deve-

lhe, de momento, obediencia e acatamento. E só a podem, modificar ou refor-
mar, ·não por •meio de um procedlanento otumultuario, não por meio de uma pro-
posta, de uma moção, oo de ·üma indlc.a.çã.o, q.e um meio summario, emfim. 

Mas só o podem .fazer... camo? M61UanDe projooto d.e Eei, auj6i.to átB tUa· 
cuasões regi~ent~s. 

'Ora, q'llalquer projecto de lei tem uma demora1ia elwboração, <lO!noo ge ~ 
da leitura dos arts. '12 e seguintes do Regimento. · 

tFormulado e lido pelo secretario, é ou não 6ulgall.oo objecto de deliberação. 
DepoitJ, remettido ·é. commissão respectiva. que tem 1·5 dias para interpôr pa-
r.ecer. Depois deste, .seM. lanpresso, para ser distribuído. iNa ordem do dia sof-
'retâ tres discussões. 

tCoono poderão, poitl, os ·Deputadoe governistas, salta.OO.o por cima de todos. 
esses ·preceitos. exercer no mesmo dia ·da insta!lação ·da· sessão o seu pretenso 
direito de eleger nova !Mesa, senão pelo emprego da vlolencia, com a elimlnaçl.o-
do actual Presidente da .Assemblêa? ... 

lEis ·ahi. Srs. Ministros, reveladas as intenções .criminos-as •do Gov·erno do 
Estado, nessa declaraçi!Jo positiva e franca. da sua maio ris parlamentar. A maio-
ria se eollo-ca francamente fóra da ~el, investindo violentaanente contra não sô 
a au.torida1ie 'do !?.residente actua.l, comQ ainda .contra a soberania do proprlo 
Regimento Interno. 

IBem se vê ·que no fundo de ·toda esta. questão estâ. um interesse mesquinho e 
subalterno: o interesse de <lOntrariar a expressão das urnas, em bene!ieio do 
eandidato offlcial, e damno do .candlil.ato de oppoosição. 

!Nada se argue, :Srs. :Ministros, contra a probidade e insuspeiçilo dos pa-
cientes; deseja-se apenas, .por parte dos <:orre!iglonarlos do Tenente Felidano 
·Sodrê, entregar os papeitl elelto.raes e as garantias do pleito, a uma Mesa de 
apaniguados, .gosando da facilidll'de de !raudar, por todae as fOrmas, o resul-
tado do pleito. 

· N·estes termos, e segundo o exposto, os supplicantes requerem lhes seja 
concedida uma ordem de hab-eas-<Gjdr.Pus preventlv<t para que possam se loco-
mover livremente e penetrar sem .COO;CÇi\o no edificio da Assemblêa Legisla-
tiva em iN!atheooy, ·e ahL exercerem, li'vll"les dte oonstjranglmento, .durante jo 
período da sessão extraordinaria eonvo-ca1ia para o dia 10 do cor>rente, e em-
quanto ella dtl.l'ar, as ·f·uncções de !Presidente e de 1° e 2• Secreta,rios da Mesa 
da mesma· Assemblêa. 

Os pacientes juram a verdade do que a.Ilegam, e esperMn provimento de 
Justiça. 

IRio, 5 •de junho de llll14. - O advogado, A&toZpho Vieira dle Rezende. 
Termi:nado o ~relatoriQ. é ~ada. a palavra ao Dr. Astolpobo Rezende, advo-

gado dos pacientes. 

DEBATES 

0 DR. ASTOLPHO 'REZENDE (Wijpletrante e aidvOgOJd:o dos paciente,) 
breve. 

Serei 

'Devo, em prim"eiro Jogar, declarar que me sLnto !bem,, perfeitamente é. V'On-
tade, ao tomar a palavra, 'Jlerànte um (I'ribunal, a que 'tenho sempre ren'llldo 
todas as homenagens da minha consideraçãlo e a·preco, ·porque nenhuma ligação 
partidari-a ou ·politica., de especie alguma, t-enho .com os ~upos que se degladiam 
nesta ~ausa, nem com q·uaesquer outros. 

Profissional i ndependente e autonomo., neste caracter exclusivamente, tive 
os meus serviço3 solidtados para defender direitos individuaes ameacauos de 
aggressão. 

Encarando ·a quest!Lo pelo lado puramente duridLco, puramente judiciario, 
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·colloco-me, como advogado, acima das paixões que porventura bumultuem em 
torno '(leste caso. 

A questão, que ora surge, diman.a de uma imperfeita redaccão do !Regimento 
da Aesem•bléa Legislativa do Estado do Rio de :Janeiro. 

Mas, a hermeneut!ca é uma sc!eneia multo mais .eleva-da do que a polisam 
suppO'r os- ·Publ!cistas do P·res!odente do Estado do Rio de Janeiro. 

!NOs, como o Egregio Tribunal SBlbe perfeitamente, não .podemos fazer exe-
gese, valendo-nos apenas da part.e gra.ph!ca cre uma lei; téremos de recorrer a 
outros ·elementos: ao elemento scientif!co, ã ~egielação compa-rada, .aos princi-
pies phllosophicos, aos princ!pios geraes 1io direito, emfim és regras estabe-
lecl:das pelos escriptores; teremos que elevar o nosso esp!rLto acima da lettra 
material, da lettr.a. bruta da lei. Mas, mesmo neste teiTeno, I!mitando mesmo a 
questão ao exame l!tteral dia dispos!çãio em d11V!da, que é a d·o para..grapho 2•, 
do art. 15, veremos a illlJprocederucia dSJ i-nterpretação d!<fLcial. Bastará com 
uma •simples correcç!Lo gr.a.mmatiool oon"Verter o relativo que no seu eqouivalente 
a qua-l - para .qoue o s·ent!do app.areça claro e se ·banam todos os sophismas em 
tcm:io do caso. 

Diz o a·r.t. citado : 
•«Installada a Assemblêa, e retirando-se o .Presidente do Estado, aop6s a lei-

tura da sua mensagem, a Assembléa procedel1\. é. eleição da mesa, que devem 
servir na sessão ~egislativa que se ·Inaugura, ordinaria ou extraordinaria.]) 

Bastal'á. substituir este que que antecede a ·palavra deverá para que !m~ 
d!-ata.mente fi-Que claro o sen.tldo 'lfÍÍO ãUlri(foso deste termo. 

"'. . . a qual devel1\. eervir, durante a sessão legislativa ordinaria ou extra-
ord!naria. » 

Mas na minha um tanto longa petição eü não me Hm!tei a este exame ma-
terial ; .fiz uma. exegese mais ampla e recorri. emfi:m, iâ. legislação comparada, 
em vigor não s6 dentro, como f6ra do pa!z. 

!E' assim que citei o regimento interno da ·Cama.ra dos !Deputados IF'ed.eraes, 
o qual, naturalmente, serviu .de modelo ; citei o exemp!Jo elas nações cultas, 
como sejam a ·França, .a Ital!a, a Al•lemanha, !Estados Unklos, Inglaterra ; e ou-
tros muitos poderia cita-r, si mais tempo ane sobrasse, para mostrar que a tra-
dição ·é ·sempre a mesma. 

Ha, ·por conseguinte, o ·principio, uni\•ersalmente aocceito, de que a mesa 
perdura, durante todo o tempo da sessão ord!naria até 'ã abertura da se.ssão or-
d!nar!a d{) anno se.gu!nte, 

O iBrasil recebeu cHrectamente essas Instituições pol!ticas da !Inglatel'ira e da 
Fralllça. Em Framca Vigora este Principio ; na Inglaterra val1-se mais longe, 
porque ali o spea1o8r tuncci=a du.rante toda a legislatura; nos Estados Unidos, 
a mesma cousa.; na Ualia, da mesma ifórma. Por que razã.o o Estado do Rio ha-
veria de constituir uma excepçã.o a esta .regra, de caracter universal? 

.Por que, se dentro anesmo do pa.iz, todos os Cong-ressos Estaduaes obede-
cem sempre ao mesmo prlnotp!o? 

Estou mtonna.do por diversos poUticos, Deputados, que não ha Estado ne-
nhum onde este princi;p!o, es:ta. regra u'lliversal soffra uma excepção. Elle é 
fnflexlvel. . · 

.A,penas o Estado do IEEIP!r!to Santo contLnha. uma d!spos!çã.o contraria a 
esta re.,<7l'a; mas oê certo q.ue o respE!CtiV{) congresso reformou seu regimento e 

·aboliu, por ab!mrda, e~tta disposição. 
Mas, como quer que seja, o art. 28, é. rculj•a leitura procedeu o eminente 

S·r. · \Ministro relator, solv·e todas as questões, Este .mesmo Regimento, que tem 
esta disposição ·obscmr:a ou con•i'usa, !nst~tu!u o Presidente da .A.ssembléa, como 
a. un!ca autoridade para applicar, !ntel'lpretar qualquer 'Cl!sposltivo do Regimento, 
sem recurso para: qualquer outro poder ou auto·r!dade. 

DLgo 11em recurso, ·porque não' é propriamente um recurso o processo que o 
Regimento estabelece: é a retorm.a· .~ Reglmento pelas normas ordinarias ; ~ 
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preciso que haja a ap.N!sentacão de um prajecto especial de lei, que Y'â lá commis-
são oom·petente e depois de impresso e distr~buidO, com o ·pal"ecer, lê sudeito a 
tres {tiscussões. 

Como poderé., ·po:s, a maioria, ou supposta maioria da Assembléa Legis-
lativa do ·Estado do Rio, no mesmo dia da installacão, no dia 10, passar por 

cima desta exigencia do .proprio Regimento? Como poderia desobedecer flag·ran-
temente, violentamente, á. decisão do ,Presidente da Assembléa, que o iRegimen•to 
revestiu de toda a autoridade ·Para applicar, pa.l'a interpretar os dispositivos 
regimentaes? 1SO pela prati'oa da violencia a mais .brutal, s6 pela sequestracão do 
Pres}den te actual. 

Diz-se, porém, que não ha violencia. 
A violencia nOs a temos 1'1emonstrado nos autos, e •com ex·eanplares do Jor-

nal do Oom;mercio, de •honte.m, em ·qiUe vem uma declaracão dessa maioria pa.rla... 
mentar, declaracão que ~ um desafio audacioso e insolente: auda<:lioso, pOJ."Que 
vêm a .publico dizel" que estão dispostos a praticar a. violencia; i•nsolente po.I"qUe 
vêm profanar este proprio Tribunal, desafiando-o a que decida. esta causa, porqu'EI 
eiies, maioria parlamentar, não lhe prestarão obediencia. 

E' .preciso que o Tribunal saiba que esta declaracão nasceu de uma reunião 
presidida pelo proprio Presidente do ~Estado, no seu ·proprio pala.cio. 

Aqui estão os jornaes que trazem esta decla racão (o orador tmlstra) e qu'EI 
offerecerei á. apreciacilo d.o Tribllilal, para confirmar mi•nhas ai legações. 

Lê oB termoB ela àecloaraçãloo, que cotnstia dio «Jornc.l do Oommerrcio~ e dAe 
outros jorrr.aes locaes, de Nict:heroy. 

O poder que o Presidente do ~atado e seus Deputados repeiiem ê o judt-
ciar!.o! 

E' uma a•meaça, porque oel'les :vêm -exactamente dar a prova solemne, a prova 
pro11ad.a da v·lolencia que premeditam; é uma Insolencia, porque constitue um 
lesafio a este venerando Tribun&l. 

Ora, 'llin.guem é senhor absoluto de sua casa: o podei" de alguem vai at~ 
onde comeca o dtreito alheio. 

Quem pOde, homem de gov·erno ou homem do povo, homem dirigente ou homem 
governado, traçar regras ou Ieis •é. accão do SuprAmo Tribuna·! ? 

Como, com que direito a!guem se levanta, poder ou não, autoridade ou juris-
di·ccionado, com que direito, assim ·proced•e para nega:r ao Tribunal sua autoridade 
e de antemão dizer: .«não; nós l).ão o-bedeceremos lê. tua se•nte·nca, pr()Cederemos 
de encontro ·ê.s toos '!>roprias determinacões?» 

.A;ppeiia-se ·para a nature~a poUtica do acto. 
Um dos publicistas do Governo ·do IEstaJdo, disC'Utindo este caso e J].egJ'Ildo 

ao ·Supremo Tribunal competilncia para decidll-o, escreveu um artigo que v€m 
hoje nos <1\A pedidop do Jonsal do Comm.rmoio, em oque cita a cadll. passo 
Ruy Barbosa ; ma:s todos os argum611tos de.sse egregio constitucionalista voltam-
.se contra o argumentador, pol'Que a these que iRuy .:Sa.dbosa desenvolve é exacta-
m€nte esta: o acto 'J)Olltico. perde a sua natureza disc.rl.cional'ia, desde que defronte 
com um direito individual. 

Els ahi a proV'a da. vtolencia premeditada, aloêm dns 'elementos congregados 
nos autos para ôustitice.r o pedido de habea.s-oof'ptr.l8. 

O SR. PREsiDENT!i: - P~o ao Sr. advogado o obsequio de pôr termo ~ sua11 
considerações, pol'Que o tempo que lhe fOra. concedido estA. .esgotado. 

0 DR. ASTOLE>HO ffiEZENDlil: - Mais duas pa!avra!ll a,penas. 
Preciso sOmente dizer que a Ilberdad.e corpwe.Q. do paciente, Dr. João An-

tonio de Oliveira Guimarães, estA. em causa ; o pl.allo do governador fluminense 
é sequestral-o, para coHocar no seu Jogar, na .A.ssemblêa, o Vice-Presidente desta 
corporacão, obrando com a >n"ecessaria .vtolenC'la. 

O SR. PRESIDENT&: c<m,vida o Sr. Mlnilltro relator a dai" o seu voto. 
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0 SR. MINISTRO ENÉAS GALVÃO (-rer.ator) começa dizendo que tantas ve• 
zes tem sustentado o amplo conceito do habeaso\oorpus de modo a com:prehender 
l\ hYl)othese de ·que se trata, ·que se •jU'lga dispensado de volver a sua attenção 
para a questão prellmlnar ·de cabimento desse recurso. Outra tambem não tem 
sido a .turi&prud·emcia do Tribunal, não precisa de por isso invocar ju!gad6s nesse 
sentido. Entre outros, os habeas;oo"P'Us concedidos, nestes ult!mos tellliPOs, a 
conselheiros munici·pa.es, magistrados, deputados e senadores nos !Estados, es-
tão a attestar o rumo da jurisprudencia onesse assum:pto. Nesses casos submet-
tidos 1!. apreciação do Tr~bu:nal não se tinha em vista garantir a !lv.re locoanoção 
ou llbertar a!guem ·de pl'isão linJjusta, mas dar é. !ibel'da;de Individual ·garantia 
tão plena {loue a. personalidade moral pudesse exercer, sem peias, a sua act!vldade 
a fllil.cção, o mandato, .Jibertando os pacientes de qualq,uer ameaça, constrangi-
mento ou coa.cção no exereicio de um direito reconhecido mcontestado, acima 
de todas as duvidas. 

Nesses pedidos de hoabeas-corp1ls a que aHude, os .pacientes mão teriam al-
cançado o que Impetravam do 'Dribunal se este, aos ·respectivos ju!.gamentos, 
ee houvesse encerrado dentro do estreito critel'io do habeJas~orpus, segundo a 
noção do Cod'go do Processo Criminal e da Reforma Judlciaria de lo871. Não 
bastaria. iiiliJ)edir a prisão inJusta, garantir a llvre locamoçll.o para que ficasse 

assegurado o exercício da ofuncçll.o, do mandato, do direito ameaçado. iE parece 
que ainda neste caso •n!l.o ha duvida, ao menos pal'a a maioria ·do Tl'ibunal, pois 
estA. vendo que a doutrina que sustenta não encontl'a repulsa da parte de seus 
ministros. 

Passa a considerer a outra prellm:l.nar ·que poderia ser aventada de conver-
ter-se este juLgamento em dl!lgencia para soJ.icitarernrse esclarecimentos aos 1n-
d~cados coa.ctores dos <pacientes. Não vê nece.ssidade alguma de pedirem-se 'infor-
mações nesse sentido. · 

A questão de <fa.cto esta. so·bejamente documentada no processo de just!f.tcacil.o 
que instrue o pedido de habea.<J-cot·pu,s. 

A essa prova judicial nil.o se 'POderia oppôr simples afflrmativa ~ contra-
rio, justamente da 1parte dos que estil.o a ameaça,r a llberdade de exercicio das 
funcções de que estil.o i•nvestldos ·os pacientes. lNil.o se havia de pedir tambem aos 
inculcados coactores a interpretacão dos dispositivos re.gimentaes que dil.o 1ogar a. 
controversia entr.e aquelles e os tpacientes. 

O Tribunal tem diante d·e si a ameaça provooa e ha ·d·e resolver a materia 
tendo em vista as a.lludidas disposições regimentaes que garantem os pacientes. 
Doi! va.rlos trechos do Regimento da '.Assemblêa Estadoal do ~tado do Rio de 
.Jametro parece evidente que a mesa directora dos trabalhos Jegislatlvos conser-
va os seus encargos dentro da sessão legislativa, quer ;para as sessões ordina.-
r1as, quer para as sessões e.xtraordi.narias. Não precisa, allês deter-se no exa-
me dos trechos que dispõem acerca dessa extensão do mandato dà mesa. To-
das as du>vidas a esse I"espeito tficam resolvidas pela faculdade soberana dada 
ao Presidente da Assemblêa para Interpretar o regimeonto, sem necessidad-e de 
oonsulta, .que atê lhe ~ vedada, .a, corporação legislativa. Os erros, as falhas da 
inter,pretação do Presidente s6 podem ser corrigidos. ·pela .A.ssemblêa por melo de 
111m projecto de lei, mediante os tramites constitucionaes e ainda assim em suas 
sessões .orrllnarias, incontestavel como é que nas sessões extraordlnarias a As-
eembléa não póde tratar senil.o dos assumptru que motivaram a sua co.nvooaçl& 
excepcional. · 

•Ao Tribunal cumpre apenas, portanto, indagar: 
1.0 se os pacientes estão na posse Ieg>itima dos cargos cujfl .Protecçllo re-

cla·mann; 
2. 0 , se ·em sessão exotra.l>rdinaria, co.ntra a d·ecisã.o do Presidente, pôde manifes-

tar-se a Assemblêa para déspojal-os de suas funcções; 
3.0 , e fl.nalmente, se ê justo o receio dos pacientes quamto A <:oacçlo de que 

se queixam. 
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A prova da qualhl.ade de membros 11·a me.sa estA feita nos autos de modo com.-
pleto ; ·a autoridad.e do Presidente para rn·terpretar, por si só, a dis1posição regL-
mental é patente, em face do art. 28, do IR.egimento da Assembléa; e os factos 
que c=stituem a ameaça, que justificam o receio, estão demonstrados, de modo 
categorico, nos varios e completils ·depilimentos da justificação, fel:ta com a a.u-
dlencia do Ministerio Publico Federal e sa.nccwnada par uma· senten<:a do Jubl 
.FederaL. Nesta sentença. excluem-se ~anas, ooano pão !Pr<N-adios ieumproodla-
mente os «itens» que se referem á. intervenção do General !Pinheiro Machado, na 
contenda da eleição presidenclal <lo Estado do Ri:o e na prOIIIlessa de auxilio do 
Governo Federal, para preparar com as forças federa.es juntas as do Estad!o a. 
subversão da ordem· no mesmo Estado em proveito Idos adversarios politicos 
·dos pacLentes. 

Os ilUtros factos estão positivadils, constituem am-eaças de cocção illegàl; 
não cabe, pois ao Tribunal outra soluQão senão, de accõrdo com a sua jurispru-
dencia, dar o hofiJeaa-ocwpUB, .garantir os pacientes nas suas l-egitimas funCQÕ'es, 
até que o poder competente, que é a .Assemblêa iEstadual do Rio, por processos 
!egaes e opportunamente, como se prescreve no axt. 28 do Regimento, interprete 
este d·e modo a poder -annullar a interpretação que por emquanto ao Presidente 
da .A.ssembléa exclusivam-ente pertence. 

O sen v-oto é nesse sentido •e ao Tri•bunal é indifferente ,pesqu<Jzar sobre os 
motivos que levaram o !Presidente do Estado do Rio a convocar extrao.rdinaria-
mente a Assembléa. Não ha outro aspecto para a Tribunal senão o da questão 
jurLdica e esta deve ser resolvida pela concessão do habdas-QQTpUB. 

O .SR • .MINISTRO Mumz BA!RRETO (Prouurad-or Gf1ra~ ela .&epu.bll8ca) - diz 
que tem sempr-e se manif.estado contra a intel'ferencia do Trilbunal em ques-
tões politicas, que tem sempre sustentado a :imprapriedade deste meio judi>cial do 
habeM-Corpus, para resolver questões d·esta natureza. 

O que se pretende agora, por meio de habeoo-cOrpu&, é resolver uma questão 
que sô a Assembléa Estaldual, pelo voto das l'lespectivos membros, pild.erâ re-
solver. 

Trata-se ·de uma questão da competencia pri·vativa da Assemblêa do Estado 
do Rio, na qual não deve, não pôde interferir o judicia.rio, por este meio. 

De que se cogita na hypothese presente? De dO'US grupos politicos: um 
que entende que deve haver eleição da mesa nas sessões extraordinarias, e outro 
que acha que não é necessari•a tal eleição, por continuar a anterior, a eleita na 
ultima sessão ordinaria. 

O que se quer, por meio d.e recurso d-e (Twb,eas-corpiWB, é que o Tr.ibu·na.l, 
e:nalysando o regimento interno da. .ABsembléa Fluminense, diga quem tem ra-
zão. 

Isto seria nada mais nada meno1> que sobrepar o Trlbuna:l A attribulçl!.o 
privativa, sobera:na, independente da.quella. corporação legislativa. 

!Neste andar, a-man.hã não havera. fun.cções de ordem pubJi.ca ou de ordem 
administrativa, privativas dos outros ·poderes, que não sejam, de plano, . resolvi-
das, soiucionaã as por meio do recurso de hab•e(I)S-CIOTpUB. 

Seria um peri-go enorme. O Tribunal não ·pôde deixar de reconhecer isto. 
Onde a prova da ,coacçã.o exercida por qualquer ·autoridade publica, 1m-

pedlndo a entrada de qualquer q-epresentante no edi'ficio da Assembléa? 
Os .proprios pacientes all-eg8!1ll que pôde estar na mente do poder publico 

impedir o direito de locomoção; por diversos modos fi·guram a hy·pothese. 
Não ha aJbsoiutamente ·razão 'fundada da. existencia de um sô facto que au-

torize este r.ecurso. 
Havera. 'lucta entre os dous -g.rupoe polltioos, representantes do ·Estado, e a 

Assem,bléa resolvera. como entender e a solução qu-e ella der ao caso, é sobe-
rana; não se justificaria a 1nterferencl:a do dudiciario. 
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Se hl}je o TrLbunal :UJ.tervi~r no Congresso !Esta.dual, •amanhã. chafinal-o-hão 
para .r-esolver questões da Mesa do .Senado Federal, da >Camara dos DeP'\lltados, 
dand{)-se assim veradelra tn'Vasão de poderes. 

O Tri-bunal ·não pôde firmar semelhante doutrina, semelhante jurisprudim-
cla; a esta elasticidade a esta hy:pertrophla de um remedio imopl}rtantlsslmo sa-
cratlsslmo não ·pOde chegar, porque seria desvirtuai-o em sUa essencia, desna-

tural-o em .seus .fins, dnf!l'·lngir a sua ' indole, os motivo.s da sua oreaçll.o. 
Diz que se lhe fosse perm!1rt:ido entrar no merectmento da questll.o mostra-

ria, aUS.s de modl} manifesto 1ev.ld.entissimo -que o .regimento, no tocante !1. ques-
tão ventilada ~los p!Wientm não se presta a duas interpretações; é clarissimo, 
não deixa loga,r a duvidas. -

'Mesml} floSSim, se a Assemblêa II"6Solvesse de outro modo, resolveria mu.lto 
bem, sem que ao Trtbunal fosse permittido dizer onde esb!l. a razão a verdade-

Se o Tribunal ttvesse comopetencia opara isto; si a sua palavra devesse ser 
a ultima veriftoaria, pl}r uma simples leitura doo textos regimentaes d!Lquella 
-corporação legi·slat!va, que sempre que oba uma •nova sessã.o, ainda qu~ para tra-
tar de a.ssumpto Ln-signifioante, em dous ou tres dias, ha lf:ambem nova eleiç11o da, 
Mesa. 

Naquelle Estado jiA. se fizeram 13 sessões extraordi-narias e, em todas ellas, 
'houve n-ova eleição da Mesa. 

O .Sr. Ministro .Sebastião de Lacerda foi eletto presidente, em uma dessas 
s~ssões extraor-din-arias, se não lhe falha a mem-oria. 

0 SR. · MINISTRI} SEBASTIÃO 'DE !LACERDA - diz que responder!\. o(}pportuna-
mente a S. Ex. 
. 0 SR. .MINISTRO MUNIZ lBARRETO - oprocede â leitura -dos dispositivos :re-

,gbnentaes da. Assembléa Fluminense, para mostrar que sã.o clarissl:mos. 
Em virtu'<l.e destes dispositivos, rendo a .Assemblêa. sido convocada, no de-

correr de um anno, duas vezes, em ambas houve nova. eleição da. :Mesa. 
Accentua os inconve ni-entes .a .que conduzem - ~stes factos trazidos ao Tri· 

bunal; •diz que elles prejudicam os pleiteantes de outros feiltos, os quaes· esperam 
longo tempo pelo resultado de suas ca.usa.s, porque, em grande parte, as sessões 
são tomadas :POr estes verdadeiros corpos extranhoe, por estes halre.as-d011pU8 
políticos. 

Espera que o 'l\r!bunal nl!.o conhecerA deste pedido e lembra qu~ o oproprio 
impetrante disse d·a Tri-buna que parece que esb!l. na m~e do ;poder pUJblico a 
-ooacção, não a a.ffirmou, insinuou-a va-gamente. 

Estâ certo de que o Tribunal não faltar!\. A su11: missão e di:rê. aos interes-
-s;i.do-s: aqui -não encl}ntrar~is agasalho. 

0 SR. MINISTRO ENI!lAS GALV.Ã.O (relator) llTOCede novamente é. leitu.ra dos 
-dispositivos reglmentaes da Assemlblêa Fluminense, para mostrar que a :Mesa 
(Presidentes e Secretarios) ê eleita. para servir nas sessões ordinarias e eXJtra.-
ar-d1narias. 

Dl:z que, quando sur-gissem <duvidas a respeitl}, no seio -da.quella corporaçãl}, 
a. uni-c.a. autoridade competente Jlara. decidil-as seria o Presidente e, mais ainda, 
que contra a solução que por elle -fosse dado. só se poderia oppor um prl}jecto, 
refo:rmando o regimento. 

Salienta que o Tdbunal tem gara:ntido, por melo .d:e habeas-oorp'U8, magis-
trados, como no caso do Amazonas, ameaçados em seus direi-tos por uma reror· . 
mn constitucional q'lle alli se pelltendia fazer; Vice-tGov~I'na.dores, como nesse 
mesmo ~stado; vereadores e intendentes, como de uma vez, em P-ernlllmbuco, no 
qual o Sr. Procurador Geral da Repub-lica tomou parte viva no debate . 

0 SR. MINISTRO MUNIZ lBARRETO- diz que O f~z, depof6 da prelimtnar. 
O ISR. MINISTRO EN!!:As .GALVÃO - diz que, no caso 'Presente, segundo consta. 

de documentos, de provas juntM a petição-, os pacten-tes estando ameaçadoe de 
eoocçã.o. 
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InsiSite nos ·funda,mentoa que desenvolvera anteriormente, ·para fundamentar 
o seu voto. 

0 SR. MINISTRO SEBASTIÃO DE !LACERDA - d•iz q•u.e antes de se entrar no 
julgamento deste processo de J~abea.s"'Cf'1'Jl!ll8 declaré.ra a varlos d·e seus collega.s 
que tinha motivos ·particulares que só sua propria consciencia po1ieria a.preciar, 
pa.ra se ,julgar tmpedldo. 

Pretendia, quando o Sr. Presidente lhe solicitasse o voto, declarar pura e 
simplesmente que estava imopedido de prof.erll-o. 

!Desde, porém, q·ue o Sr. 'Ministro Proeur!lldor Geral da Republica, nas con-
siderações que acaba. de fazer, se referiu a um ,preceden<te de seu tempo como 
Deputado, declara - e •valha sua. declaração por um testemunho - que, nessa 
occasião nil.o se levantou absolutamente questão sobre a. fôrma por que interpre-
tava o regimento da Assembléa, mas, caso mantivesse a Interpretação eontão 
da:d·a o·u decidisse de modo contrario, sua decisão, como !Presidente seria sobe-
rana, como soberanas são as decisões dos seus successores. 

0 SR. iMINIBT'RO MUNIZ !BARRETO- (Procurador ~·aZ da Republica) - falia 
pela segunda vez, a,penas para explicar que sô por lhe merecer grande consi-
deraçli.o, o seu collega, Sr. Sebastião de Lacerda, referi-u um caso em que S. Ex. 
tomé.ra opa.rte, como Deputa:do 1'!. Assem'blêa do Estado do Rio. 

Citou II!Ste caso para dar força A argumentação que vinha desenvolvendo. 
O SR. MINISTRO l'EilRO LEssA - diz que seu voto neste caso é 1dentico ao qu.e 

sempre tem da.do em casos iguaes. 
Concede a ordem impetra1ia a.fim de que os pacientes, 'garan•tlilos em sua 

libel'dade de locomocão, ;possam penetrar no edifício d·a Assembléa do Estad·o do 
Rio de Janeiro e exercer as sruas f"Unccões, não contesta1ias por nlnguem até 
o presente momento, de mem'bros da ·mesma Assembléa, e de mem•bros da Mesa. 

O oobw.s-cprpus é meio judicial apto sOmente para garantir a liberdade 
indhri.dual, ou liberdaue physica. No Codigo do .Processo Criminal de 1832, arti-
go 340· e na lei n. 2. 033, de 20 de setembro de 18'71, art. 18, está isso clara·mente 
estatuído .. Veio a Constituição d·a Republica, e ·nO artigo '12, paragrapbo 22, de-
clarou: -cDar-se-ha o habeas-c01"pua, sempre que o indiovid"Uo soffrer, ou se achar 
em 1mminente perigo de ·sO'f.frer violencia ou coa-cciio, por Hlegaliodo.de ou abuso 
de poder.» 

•Desses termos usados pelo legislador constituinte se ;poderoâ. concluir que o 
habe.as~COflPOUS proteja q"Ua1!flq,uer outros direitos que não a liberdade de looo-
moçli.o? Poder--se-hia, se essa laotltude do habeas-corpus fosse da essencia õ& 
regi.men republicano f.ederati·vo. O h-a.bOOB"'C,03'"P"II8 ê um remedio jul'lic!al, disci-
plinado pelo direLto publico, que os juizes não têm o artltrio .de modificar a Se'll . 
talante; pois aos ;tuizes lbrasilelros do seculo XX não ê dada a .faculdade dos 
pretores romanos de -corrigir, aloorar ou derogar o direito. O art. 387 do decreto 
n. 848, de 11 de Outubro de 1890, e&tatul-o que -«os e&l:atutos dos povos cultos 
e especialmente os qU·e regem as oroelacões jurídicas '!la Repu·bllca dos Estados· 
Unidos da .America do Norte, os casos de oommon Zaw e eqoui.ty, serão t311ll·bem 
&ubBidiarios da jurisprudencia e processos .fed.eraes» • · 

Ha nos •Estados 'Unidos qualquer lei, ou jurisprudoencia, que tenha dado ao 
habea&-c07JPU8 a amplit"Ude que lhe querem dar a,rbltraria ou erroneamente? Ab-
solutamente ·n11.o. 

Cooley, OoMotit. LímfJtOJtwns, pa.g. 4'1:2, depois de dizer que o ha11ea.s-CDT'I'UB 
é uma d·as princi·paes salva.guardas da liberdade passoal, accrescenta: «jl'e1"eo11oal 
Z4berty co.nslstes in t>he power {)f l.ocomoticm o! changliMg 8ftv.a•ionos or miWiing 
onlr's pt~rBon to 'Wihatesoever plade Q)l8own inclina.ti\On, may tUrect, wflth!J'Ut im,. 
prisonment or 1"estrai.nt cUreot 'IUI.loeBs by àuc co1ânse ot lkvw. » 

•Black. Ha111itboock o! Amet-iban Oonst>ttutwn Law, ·PaTagrapho 199, pag. 456, 
repete a mesma Jiç11.o que é 'de Blackstone. 

Hurd, A Trea-Use on the Rignt ot per/I.Onal liberty Gnd on the W'l'it of Ha-
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beas-corpus, ~aop. 1• doutri'!la do mesmi.sslmo modo: A:PerBonal Zibertu ~ in the 
power o f unreBtrai1~1!ea Zocomotion. » 

Hurd, A. Treatlse ot the [Legal Remedy of 'Mam-damus, etc., -pa,gina III, edlc. 
de 1896, ensina <exactamente o mesmo. 

Nos Esta:dos Unidos, assim como na -Inglaterra, n1lll1ca se usou üeste re.-
medJ.o judicial - o habeas-cCYrpus, c:;enã.o ~Para protege!~' 111. thber-dade indivi-
dual. 

No direito patrlo, ha ·varias outros remedlos para as lesões Idos dlrelto.s 
indlvldua.es: a aceito do artigo 13 da. lei n. ~1. de 20 de 'Novembro de 1894, 
a act;ão de preceito comminatorio, etc. 

O que nunca houve nem póde haver é o habeas-.oorpus ;para garantir di-reitos 
diverso~ da liberdade Individual, ;Di) sentido estrido ue liberdade -de locomo-
çli.O. 

'Se o direito que o tpaciente quer exercitar é um dlnlto Lncontestavel, a 
liberdade de looomocão, necessaria ~ara o exerclcio '<lesse direito deve ser ga-
rantida. Se ê um direito COoDtestado, S'llljeito .a uma controversia, a Liberdade inr-
divldual não póde ser garantida, .porque garantil-a seria resolver uma questão 
de ordem diversa da. questão relativa a esse direito contestado . 

Na especie, a. posit;ão dos pacientes é clara: 11lf.nguem lhes CO'Il.testa a. qua-
lidade de Deputados e membros d11. mesa da ·Assemblêa present.emente. Receiam 
uma coacção -é. sua. liberdade lndivld'Ual. Concede-lhes a ordem impetrada sem 
que por este •acto .pretenda resolver .quaesquer questões .que para o futuro se 
suscitem sobre as qualidades dos mesmos pa'Clentes sobre a q'Uestão de saber 
se são ou não membros da Mesa.. ·Pa.ra resolver essas questões poUticas, o habeas-
corpus não é meio wpto em direW>. 

Concede, assim a. ordem impetrada para que os pacientes sejam ·garantidos 
em sua liberdade de locomoção, ·a!Gim de que ,possam entrar livremente na Assem-
bU!a e desempenhar suas funcções. 

O Sn . ·MINisTRo Pmlno MIBmLLI - diz que, 'Preliminarmente não conhece 
do h.abeas..r;orpus porque a especle mão comporta o uso e e.mprego .desse Lnstituto 
destinado exclusivamente a assegurar a liberdade iml.lvidu&l effectlvamente coacta 
ou em imminente perigo de coa.cçã,o tndusta e 1l!egal. 

Com o in~orpora;r esse instituto no titulo que na Constituit;ão Federal se 
inscreve - gl!rantias de direitos - tr111nsplantando-o da legislação processual do 
lmperio, não lhe emprestou o legislador constit'l!d!n,te u-m novo conceito, e nem 
lhe conce·deu o elasterio que se !Pretende, e QiUe a. jurisprudencla deste Egregio 
Tribunal tem consag.rado. 

Os remedios intempestivamente empregados, maxl:me os da, natUTeza de que 
se trata., fund8!1Dentalmente ~oliticos, não curam, aggrava-m o mal com a imdebita 
interferencia do J'Uõic!ario em materia da ;privativa competelliCia .dos outros 
poderes po!iticos. 

Assim tem sempre entendido. CV'encido na tprelim1nar, àe '17116'ritis, porque o 
Sr. CRelator assegura que, de fa.cto, os impetra.ntes estão ameaca.dos üe coacção 
no seu direito de livre locomocão, concede a ordem, mas tão sômente para que 
possa•m livremente, sem receio de coaJCçã.o, penetrar no recinto da Assemblêa 
Legislativa, na sua qualidade de Deputados, que, no caso, é o unico direito que 
julga liquid-o e 1ncon testa ve!. 

O alleg-ado -direito de membros da Mesa da sessão extraordlnaria não -é 
liquido nem ·i-ncontestado : depende de interp·reta.ção do respectivo reg-imento. Ora, 
como esse direito decorre de !Preceito regimental, e é.s respectivas AssemblêM 
cabe exclusivamente, soberana-mente, executar e int.erpretar o ·regimento, feito 
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para a sua vida 1ntlma., para a sua economia intima, ;pelos orgãos nelle creados, 
nada ha de mais tumultuario e ana:rchico que o i.T.udiciar1o, por via •de habeas-
corpus i<nterferir na orga.nizaçã,o das Mesas ·de Assem.bléas !Legislativas estllf" 
duaes, a titulo de Interpretar textos regimentaes duVidosos, a.BSe~gUrando o exer-
dcio de funcções decorrentes ·de !PI'eceito regiomental. 

A qualidade de membros da :Mesa, invooada., nã,o pôd"E! ser apurada pelo 
Judiciario, senão pela propria corporação de que fazem rparte os impetr.ant-es . 

Todas as 'Constituições d·e todos os povos policiados commettem âs pro:pria:s 
Assembléas Legislativas a ·promulgação dos s-eus reg.lm-entos internos e o po·der 
de -executai-os e lmil:erpretal-Os soberanamente, sem interf-erencia ·d-e poder -e:x'-
tran:ho. Essa prerogativa é vlsceral â. independencia desse orgão do appar~1ho 

governamental. Só A Assembléa Legislativa cabe liquidiiiT e apurar o direito de 
q'Ue os impetrantes se dizem investidos, de membt"os da Mesa. A tntervenção 'Clo 
Judiciario, na especie, não dirime a contenda, ·estimula-a, legitimamdo uma situa-
ção, cuja solução -esta. affecta., ·por sua natureza politica e 'Cla economia interna 
de uma corporação politica, a outro orgão do apparelho governamental. 

0 SR. MINISTRO GUIMARÃES iNATAL - diz que a doutrina defendida pelo 
Sr. Ministro Pedro Lessa é a que o '1\ribunal tem seguido, devem do-se, ·segundo 
ella, indagar duas. cousas, qua:ndo se !formula um •pedid:O de haõeas..,corp'II.B, nas 
condiç(!es do pr.esente : primeiro - se os pacientes têm um direito· Uquido e 
incontestavel a exercer ; segunüo - se estã,o a·meaçadoa ou impedidos illegatm.ente 
de exercer esse direi.to llqfllido e 1ncontestavel. 

Os pacient-es invocam sua quaU.daüe de !Presidente e Se:cretarios da Assem-
ibléa pedem uma garantia ·A lirbrerdade de •locomoção, não para o exercido da 
funcção de Deputado, mas sim para o mandato .que lhes fõra conferido, :não pelo 
povo, mas pela :propria Assembléa, .ma.ndato de que, nos termos do respectivo 
regimento, nã.o podem ser oprivaüos. 

O habeas-corpua é rpedido para .que elles exerçam o direito 'Clecorrente da. 
investid·ura de Presidente e de 1• e 2• ISecretarios. Concede o hla~eas-co:rpu,g. 

I() SR. MINISTRO ANDRE' CAVALCANTI - dJ'Z que •Pretendia üar seu Voto 
tndependente de explicações, cingindo-se apenas a.os preced-entes. 

Lembra que no Estado da iBahla, quBJD.d·o se pretendeu oibstar qu~ os Depu-
tados e :Senadores pen·etrassem no recinto das respectivas casas •daquelle Con-
gresso, elles reQ!uereram um habeas-corpus preventivo, e o Tribunaà tomou conhe-
cimento do :pedido. 

:Na.quella época, votou concedendo a ordrem -e hl)je não rtem motivo para 
proceder de modo contrario. 

O SR. •MINISTRo rnlNÉAs <GALVÃo (pe'kl ord:em) - diz que •ha ligeira rdi·ffel'em.ça, 
de .fôl"'lla apenas, entre seu voto e o do seu rcollega, (Sr. Ministro Pedro 
Lessa, -e conclue dizendo que, lavrando o accôrdito, dirá ·que o Tribunal conce-
deu o habeas-cO'I".Pus para. garantir a l·ivre locomoçã.o dos pacientes ;para que 
el!es entrem no edifido da Assembléa e exerçam as funcções ·d-e Presidente, 
1• e 2• Secretarios até que pela fórma prescripta .no res·poerctivo lRegi·m-ento 
sejam outros eleitos ou dada interpretação pel:a rmesma Assembléa., em sessão 
ordinaria. 

10. SR. MINISTRo PEDRo LEssA - ·ral!ou novamente para declarar que nada 
tem a accrescentar ao voto, ·que acaba de fundamentar . 

.A ordem j.()' conoodiàa con.tra os rvotoll dos 8118. Minlistros Coelho e Oampos 
e Grldofrerl<J Own.liG. 
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AJCOO!RDAM 

;!MPBJTRA.NTEI - O Dr. .A.stolpho !Rezende. 
PACIENTlilB - Os Drs. João Antonio 'de Oliveira Gu•i~Jna,rães, !R1Lul üe AlmeMa 

Rego e Oonstanc!o Monnerat, Pres1denote oe •Secret!IJrlos da :Assembléa. Legis-
lativa do Estado do iRia de Janeiro. 

o«:Dos 'termos am.plo8 ào pMagrapho 22 do art. 72, dal 
O<mstitutção iãePrehen.ãe-se, facilmente, que o habe.a.s-col.'lpUS ga-
rante a ljôberdaàe mdiviàwal qwa~.uer que seJa a j6rma por que 
se possa maonifest'ar dem.tro d.a Zet. 

Restlr!/tngir aqueU.e recurso á protecgão unicamente da per-
ecmaUd.ad.e physica, isto é, para que nin.guem. possa ser preáO 
in,JUBtamentc ou impaàidlo die Zlvreme?~e Zocomover-se, ê retro-
grad.ar á prim.it11va cooncepção da Zibarda.de i?lldi'Viàual, é · àeepre-
~ar o tea:to ida ZeL das leis da RepubZica, deia:amdo ao àesampa.ro 
àa jrustlga, pela faU?a de outros meios j'Uifi4.citL88 àe cpon.sll!M/aZ-as, 
em.tre out?1a8 a liberdade de pensamentlo e a de iC<1'Mciencia, que 
o J?ia.cto Fed!eral assignala, no emtan.to, com a ma.ior firmeza. 

Coh6rentementt; o Supremo Tribwnal Federal, a.catanào o 
principia constitucicn.al e verificada a legititniàa.de àe ea:ercicfo 
àas fvncgões dos pacten.tes, ãe a;;cõrào com a ;vrispruàeftcta. em 
hypotheses identicas oon~eu.-lhes o habeas-corpus patra que 

0/?jaK[.Uelle e:oord;icio pe1·11~aneçam até que o poder com.pete?zte, que 
é a asse?nbléa estadual, os BUbBtitua, obse11Vaào o sle!l. regitmem.to .> 

Allega-se ;na petição õ.e habeas-em-pus de fls. 2, devidamente documentada 
~om ruma. ·certidão, impressos e justificação dudicial, .que ·OS .p~~;clentes Drs. João 
Antonio •de OHvell'a Guimar.ães, Raul .de Almeida \Rego e Coostam'Cià José Mon-
nerat, :Presidente ·e Secreta.rlos da Assemblêa [LegislatiVIa do Estado do Rio de 
.Janeiro, estão ameaça:doo de so1!frer por pa>rte do Executivo local vlolencl.a e 
coa.cção que os privem do exerciclo de suas funcçõoes não obstante eleitos por um 
~razo ,que ainda não terminou. 

Sustenta o impetrante .que a Mesa da .A.ssemlllêa eleita. na installação de 
'lllllla sessão ordinarla ,prolonga sua autoridad·e a!Jê ·â. lnstallação de ou~ra da 
:J:llesma. natureza no anno .seguinte, competind'O-lhe, /pl>r leso, .funccllo;nar nas 
sessões extreordlnl!lrias qrue forem coovocadas den~ro daquelle periodo de tem.PO. 

Invoca ó Impetrante para fundamentaJr esta asserção 'Varlos dispoS'!Jtlvos do 
Regimento, finmando-se, por ul·tlmo, no .ar.t. 28 para rnootrar a obrigatoriedade 
da Interpretação pelo Presidente da Assemblêa, con.tra a qual só se póde ;pro-
nunciar esta medla.nte projecto de lei gujeito és discussões ·regimootaes, como ~ 

11.111 e:x:presso. 
Não 'Obstante a •autorid'ad·e assim ·exclusiva d:o Presidente !Para resolver quaes-

quer duvidas a respei.to, desenvolve o imJtYetran:te varias raciOc!nios no intuito 
de demonRtrar que out·ra inteHigencia não comportam, :me.smo, os textos regimoentaes 
reguladores do caso. 

Refere-se, =troslm, o l!npetramte ao justo receio de coacção contra os paden-
tes, reporta,nj'io-se ll. prova colhida nos depoãmentos da j.ust!Ucação . 
' Conclue-se nessa petição por .ped!ir «uma ordem de habeas-corpus wevent.:va 
para que o8 p!Mlientes oposslam se !oco?nidver livremente e penetrar Bem coacção 
no edifício da Assem.bMa Legislativa, em Nictheroy, e ahi ea:ercerem livrt~s dle 
constrangimento, durante o perio.do da sessã-o ea:tra01'1dliJn,ar!a çonvocaàa para o · 
dia 1 O do oorrente, e emiiJU(J!I.toi ella durar, as funcgõeB àe Presidente e ã6 1• e 
2• Secretarias oàa Mesa da me8ma Aasem.bléa»; 'O .que ,tendo em 'V'ista, de~pols de 
relaba.dos e dlsou·tldos esses autos, e, . 
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Considerando que, ê e!lta. uma das hy.potheses de ·co.mpetencla originaria do 
Supremo Tribunal para conhecer e julgar de uma ·petlc!lo de habeas-c01"pus; 

Co.nsi<lerando que, o .pedl'do de tnformaci5es á autorlod~d·e 1nd1gltada roactOTa. 
não -é 1et mo essencial do ;processo d·e hab61U1-corpus, e delle se costuma .prescin-
dir quando os autos fornecem :~eguros elementos d·e oon:vlcção da existoocia de 
coa·cção ·illegal ou ameaça dessa natureza, com'O ora ·succede, CO'Jil a justifica-
ção jul•gada por sentença pelo \Juiz Secclonwl ·do ;Estado do IR!o, excepto quanto 
aos itens '5 e 13, e produ~lda com a assistencta do Ministerlo Publ·ico Fedellal, 
que lhe dim, 1a.mbem, Inteira l!ê; 

Considerando • que, nenhuma questão pollltlca, mas puramertte judldaJI, ·se 
eubmette pela opetição d·e fls. 2 ao julgamento do Tribunal; o :pedido de habeQ.8-
corpus .para garant!T a li'berdade individual no oexerciclo de 'llllil direito moon-
testruveJ ê materla que ao .Judlclario incumbe por!vatlvoamen.te decid-ir e o hablla8-
corpus é o remedio :propr.io 8flm1l1'B que o 1nd1vldnlo sO!frer ou estiver amea-
çado dP soffrer constrangimento ou coacção illegal (Çonstitu!ção, a.rt. 1·2, pa=-
g>rapbo 2•); 

Coneiderando que, a ·nen,hum pader oda Uiniã.o ou -dos Estados é .perm!ttldo 
exercer suas !uncções fóra dos !Imites e das nozmas .constltuclona.es, por que se 
regem, das ieis, dos re8'11l&mentos ou actos .equ!valenotes, adaptados de confor-
midade oom aquelles :princripios, maxi.me para il.estrulr diTe!tos i'Ilberentes ao 
indivi'do ou -que têm poT si a .Jegltim!dad·e com ·qtre fol'am ·alcançados; 

Conslüerando que, semelhante .arb!trlo rio entra absolutamente na. noção 
conceitual de acto opolitico, confoliDle .a eX'J>rlmem sem .excepção os constltucto-
naMstas americanos, :flraçando, a.l•n:da que de mOdo gera.! e a.poiados em raro:! 
exemplos, a •materia que se .encer.ra na o·nblta de d-lscreçã.o do !Leg!slaUvo e do 
Executivo; 

Considerando que, comprehendido embora sob a.quel1e aspecto rigOTO&O, 'O 
acto discreclona.rlo não .pôde ch·ega~ 'em seus effeitos até ·prejudl·car direito de 
quem quer .que seja, sa:Jvas rns !Imitações resultantes .como suas con.sequencias ne-
cessa.r.las e ·Previstas, de que ê exemplo a SIJSP6Tl'São das gara.nti!IIS indlv!duaes 
atting!das ;pelo estad<> üe sitio; 

IConsidNand•o que, o habeas-corpU$, ea:-vol ~ definlcã.o c()n<&tituclonSJl, e como 
o attesta uma -constante e !ol.rm·e jurisprudencria deste Trlbu.nal, não se I1mi1a, 
como outr'ora, a tutelar .a liberdade individual ·pwra o effuito ~IAISiVIII.·menre de 
nl:ngouetll ser preso, injustamente, ou impedido de locomover-.se, mas estende-se .,tê 
amparar a .persona!id•ad·e moral do .!ndivMuo ; 

rEssa concerJ>Ç!I.o revela-se esopec!a.l-mente no julgado orecente em que o Td-
bunal conheceu de um .recurso dessa natureza em fa.vol' da liberdade de imp%ell88.; 
para que os jornaes libertados üa censuTa poliala·J se ;pudessem 1-m-J>r-!mtr e d·ls-
trlbulr pela c!rculaçã.o :publica., Jtvre.nente; h.abeas-COfllUB que ni!.Q f<>! d'eferid'D 
sOmente porque resultava a censura de um ar-bltr!o decorrente do estado de slt1o 
e 'POT não esta.r o Poder ;Executivo a'debricto 'é.s medidas de repressão referidas :no-
para.grapho 2• do art. 80· da. Oons1ltu1ção. 

Tal tem sido a extensão do 7wboo.s--D0111)UB, na RepubJ.lca, ao Influxo de 
preceito constitucional, o que não era possível e de qro.e n!l.o ha ex•mJp!.o :na :)11-
rbprudencia do liii'Perio, subordinados os tribunaes, oent!l.o, nessa materio., ao que 
dutpunham o Codigo do 1'\rocesso Cr!minral e a Irei da rr.eforma. de 1871. Nem de 
outro modo ee poderia alcanÇaT -a d~esa de multas das ,ga.ranbl.a.s con.stltuciarra.es, 
na ausencia., em nosso direito, de out-ros meios efflcazes, im'J>ropr!o, oomo seria 
e moroso, s:Mm disso, o uso, ·por exemoplo, dos lnterd:lctos proh!bitorios ou rprreceirtos 
commina.torlos destinados como são 'é. defesa da posse de cousas -cor:poraes, ou. 
abld.a, o ruso da aeção do art. 13, da lei n. 2Zl, que evidentemente não oom-
prehem:le, lrgua·1m,ent.e como a.quellas acções clve!s, <> caso de J)edoi·r a:Jguem verbi 
u~atia a proteccão judiciaria para o livre exerclclo do culto religioso, da .imprensa, 
ou da .tribuna. 
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Não se resolve opela in.demnização a .privaçãio de um d·i•re.i<to que .não entra no 
~mputo qJatrimonial. 

A sobrevivenoia d•a Joouc;:ão .Ja·tinoa no texto constitucional :não basta ·para 
.su!leitar o habeas-corp1UJ .que al!i s·e de·fine ao conceito desse ·recurSQ no antigo 
ddreito, do mesmo mo1i·o que a expressão - llury - de que usa a Constituição 
RepubUca.na .não significa mais o con•ju;n'cbo dos caracteristicos desse ·Tribunal 
em remota antl.guLdad·e, entre os qua.es o numero <m.ystico dos doze j.u·rados •recor-
dando os doze apostolos. 

A .necessidade d·e maior defesa, individ'U11:l no primeiro caso, e social no 
outro, modi·ficoo, entre nós, profu;nd.annente amba•s as -instltuic;:ões, progresso de 
direito judiciario, q,uanto ao .Jury, "' q:ue outros .povos contemporaneos a·lnda não 
aottingiram; disciplina social mais perfeita, ou .oreação de meios •protectores da 
!iberd.ade mora:!, têm deixado por sua vez, messes povos, o 1utb(li(W-corpus limitado 
é. sua pr-Imitiva funcção de defender as oprimeiras conquistas da liberdade do 
b.omem em sociedade. 

iFIOrta:lecidos 'J)ela jurisprudencia .m TrHmnal é que requerem os pacientes 
este ht~beas-c()rpus, para, · .porincipa.lmente exercm<em. ZW!res de constrtm.gimumto aB 
juncções de P11esidente e de 1 • e 2• .Secretarias da M·esa da .ll.s8'6mbléa (flB. 7 
in.-ifme), o que não log:raxiam se o deferimento se ,!imitasse oa pi'oMblr que fossem 
presos ou embaraçados de penetrar na Assamblêa, ,pois ;n'§.o s6mente por esses 
meios violentos, ma.s, tambem, .pOr coacc;:õ·es de (}Utra especie, chegwr-se-'ia a impedir-
lhes a d~recçã'O d:os trabalhos Jegis!ativoo ; 

IConsidera:ndo .que o direito ao exerciciD do cargo eleoti'V.o du·raonte o prazo 
do mandato é identico a·o doe :permanencia nos de nomeação •por tempo doeter-
mina.do ; em rumbas as hypotheses, a foaocu!da1ie de eleger ou de nomear m'ão en-
vo!V·e a de destrui:!' ou ·prover a funcção antes de eX'J)irado o termo ·fixado na 
investidura . 

.A' lllega!i.dade da destitulc;:ão ou do oprQvimento, nos dous casos, 1·untar-l!e-'ia, 
.no .primeiro, o viC'I.o do processo :tumultuario de delegoação, certo como é qu,e 
o eleltorad:o, qual•quer q,ue seja a •sua compooiç:ão ·não póde ·mantfestar-se f6m 
.das épocas e das =ndiç:ões .preesta.be!.ecldas na lei. 

'Esse pri11'Cipio disciplinador da Qr.dem social e do bem pu·bUco, não soffre 
contestacão em se tr>a<tando das assembléas po!1Moas, d'os parlamentos, subordl-
.nad·os como estão, opa·ra validade de suas deliberações, â ~nstituição, ás leis 
e regimentos respectivos. 

Na moção para o effeito de .provocar ·a ·renu.Mia da Mesa, enccmtram 
as :maiorias a solução ·pacifica e normal do cO:nofli<:to, ellas e seus eleitos. 

:F<lra .dessas ·praxes parlamentares, não tendo cwn·ho de !egaUdade a elei-
.çll.o de outra Mesa, SUibsiste a que estão C'lil exercicio, e ib!egal, consequenrte-
mente, é qualquer constranogimentQ que se lhe opponha pal'l3. .fazer vtnga.r d-ell-
beraçãoo con·traria ao Regimento ; 

~nsldera;ndQ que, nã{) cogitando Q Regimento da Assemblêa Estadual do 
.Rio de .Janeiro, mesmo quando se occupa das sessões extoraordine.·rias, nos aor-
tigos 12 e Hi, .paragraopho 2•, de eleiçãQ da Mesa para as sessões e:draoQrdina-
rias, que se seguh'.,"m é. da instaHac;:ão da Assembléa, ou {ls sessões ordofnarlas 
annuaes, mas, especialmente, da eleiçãQ da Mesa prov-isorla nas sessões pre-
paratorioas, .no Inicio d:a. 'legislatura, e da Mesa dErl'inltiva, :na. Installação da. As-
semblêa, e nas sessões ~rdLnarias de ca'lioa. ·anno, obvloQ é que nsquellas sessões 
extraordina.rlas deve sei'Vir a Mesa eleita anteriormente, .tal como se pratica 
.na Camara dos Deputados . 

Releva notar que, aLém das attribuic;:ães da Mesa refleridas nas pet!ções 
.de :ns. 2, tem e lia oa de representS:r o Legisla ti v'() loca.! :n·as communicac;:ões rom 
.os poderes dos ouotros .Estados e da Un:ião, e ao ,Presidente da Assernbléa com-
·pete, ainda, a de subsMtuh· o Presidente do Estado n~ ~mpedlmento ou falta 
do Vice-Presidente. Ora, podendo occorrer o.pportum~IJ:ade pwra isso depois de 
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encerrada a. Assembll!a, si se pudesse entep.der que as ~pressões o:toda a sessã~ 

legislativa·•• do e.rt. 16 do Regimento, abra;nge apenas o per-iodo da reun!ão-
de tres mezes da sessão ardina.rla e .não o que vai de uma a outra, no ann'> 
immedl·ato, am .que deve proceder <A. .eJeiçillo de nova Mesa, a consequencia seria 
a. inexequibilldade dos alludidos dispositivoa (!Regimento, ·art. 1li6; Reforma 
Oonstitucional do Estado, ar.t. 11) ; 

Considera.n'do que, com·o demonstram ~tes J~.utos, entende o !Presidente da. 
AssembMa que o Regimento não e.utGriza a. eleição da !Mesa. paTa. a sessãG extra-
ordlna.ria. que .foi convocada, ê a elle que compete decidir qualquer duvida !!Obre a.s-
8'UIDPto <regimental, vedando-se-lhe mesmo, no a.rtigo 2-8, consulta:r a respeito a 
assem.bléa., lllão restando a esta, e:~:-vi desse dispos~tivo, senã.o o recurso· da lnter-
;pret,açll.o authentica por mel<> de projecto de le1, sujeito •ãs .discussões regime.ntaes. 
alv.Ure que nem pOde ser adoptado na actuoal reu.nl.ã<> extJ:aordlnaria, em iface do 
paragMpho tmiC<J do art. 8• da Constitulcão do Estado, dispondo .uque nas ses-
sões extrnordinarias não .podem a assembléa deliberar sobre ma.terla diversa da 
que motivou ·a convooa.cll.<>». 

O Supremo Tribunal Federal, tomando oonheclmento da peMcã.o de fls. li, 
concede a impetrada. Grdem· de habeas-corpua :prevent'i'VO, pana que os pacientes, 
nos .termoo finaes de seu ~pedido, «possam se l<>comov.er livremente e .penetrar· 
sem coacçã.o no edificio da Assembléa Leg!sJ.ativa, em Nictheroy, e ahi exerce:. 
:rem, .Uvres de constrangimento, durante <> peTiod<> da sessão extraord'Íin:aria con-
vocada para <> dia 10 do corrente, e emquanto ella durar, as funcções de !Presi-
dente e de 1• e 2• Secretar! os da Mesa da mesma assembloo. 

Supremo Tribunal iFedernl, 6 de Junho de 1914. - H. ào EB'pitrflt'o Santo, 
P. - Enéas Galvão, Relator - Oan.uto Saraiva. - Leoni Ramos. '- OZivmra 
Ribeitro, G. Nc,t>al. - A!lldré Cavalcanti. ~ M. M'lbrtinho. - Pedro LIMB~ 
Tambein eo,nced·i a ordem ;pedida, mas unicamente ;paroa. o :fim de poderem os 
•Pacientes ·penetrar no ediflcio da Assemblêa, de .q'Ue fazem parte, e ahi exercer 
suas íuneções. Pelo meu voto nã.o resolvia nenhuma das questões sujeites ao 
Regfmento das alludidas Assembloêas, que mo !futuro se 1)0dem susclta.r, e que o 
acc6rdão di-rime previamente. · 

Ooneedi o liabeas-corpus bnpetrado, p()rquoe, al~ da justtficacã.o offerool.da 
;pelos ;pacientes, ha «Tazões fun'dad'II.S» (para me servir da eX!pressão d<> decreto 
n. 848, de 11 de Outubro de 1890), que legitimam a cGncessão da ordem. 
As vlolencias e os cri·mes contra os funccionari<Js estaduaes e a autonomia dos 
Estados, têm sido frequentes ultimamente. 

o !Presidente de uma assembléa .poltt1ca, da Oamara 'dos !Deputados, ou do 
Senado de um paiz, pOde ser nomeado pelo !Poder· iE~eootivo, ou eleit() pelo pov~, 
e, 0 que ê commum, eleito :pela ')}rGPrta assembléa de que ê membro (Att!Uo 
Brunialti, n D<Vritto Ctmstituzi,onale, vol. 1•, iJag. 732; Constituição Federal do 
Brasil, art. 3.2) • 

·Adoptando o ultim<> alrvdtre, 10 da elei~ão d() ·Presddente pel·a propria Cama<ra, 
ou Congresso, forçoso e que o Presidente seja a expressã.o da vontadJe da ~s€m
blêa: 1Ull faut qlll'il solt élu rpar l'assemblée, exclusivement par elle, é. la ma~rlté
a:bsorue, et au sc:rutln. n faut de ·même qu' ill soit a~ovible par elle seulei. 
Tout cela dêcoule du même :principe. Nul ne doit r·emphr cette place que celu 
qui possêde la confiance de l'assemblée, et qui la posséde dans run degrê su-
!Perieur é. tout ·autre. Tout •le b1etr qu'il peut faire est en •Propo~on de cette 
confiance. Maia, u ne suffit pas qu'll ait posséd'ê une !foi~ la conf1ance, 11 faut 
qu'il la posséd·e continueHement. Si elle cesse, l'utllit.ê de 1 otfice cesse de ml!me. 
sans I e pouvoir de destitJUer, le pouvolr d'lélilre serait pis qu'lnutile ; car le 
plus odieux des ennemls, c'est un ami infidéle. S'il f.allait ,séparer ces deux 
pouvolrs, celui de destituer seralt bien préferable é. celui d• êlire11 , . (Bentham 
Tactique des Assemblêes 1Jê.g!slat1.ves, ·paT Et. !Dormant, tom. 1•, pags. 75 e 
76, ed. de 1816). 



-227-

A 24 de .Julho de 1789 a AsseJnbll>a . Nacional em França, a despeito de 
haver dite um dos seus membros qu.e nada oquerN!.om os representante$ da França 
da Ca.mara dos Commun.s de Inglaterra. votou um regimento -que tomava em-
prestado um grande numero de Tegras daquelle ramo do parlamento inglez (A . 
ReYllla.er-t, .<~:HistO'l.re de ·ia Dlsclplion.e Parla.mentalre», tomo •2°, -cap. IX) , O re-
gimento votado pela Assemb-lêa Nacional CCnsU.tu1nte exprrmia as idéas d.e 
Bentham, cuja obra Mirabeau traduzira pouco antes com o auxilio de Et. Du-
mont (Reynaert, tbidem). 

Desde entã:o, tod!as as assemblêas legislativas, que têm sido eleitas .pela 
França, tomaram oomo base e flll()àeZo aquelle regimento (Reynaert, ibidem). 
E as que têm tido o Brasil, nacionaes, prov.lnclaes, federa.es, estaduaes, tê1n 
todas, excepto o senado ·Federal, nesta parte ,perfilhado o mes-mo regimento. 
O Presidente ê eleito pela assemblêa, e representa a vontade e c<>nflan<;a exclu-
siva della . 

.Aà •fWitar do que pela Constltuiç[o, a:rtlgo_ 18, ;paragra-pho unlco, fazem a 
Camara d·os Deputados e o .Senaüo, ás assem:blêas estaduaes deve ser facultado 
«Verl·ficar e reconhecer os poderes de s•eus membr.os •. eleger a sua Mesa, e O·rga-
nizar o seu Regimento inte.rm.o». 

As questões que se suscitam no seio dessas assemb)éas a 1prop40Sito da 
eleição dos seus presidentes e secretaries, ou das suas com·mlssõoe.s, são diri-
midas pelas mesmas ·assemblêas. A' .Justiça federal não •ê permLttldo decidir 
nenhuma dessas controverslas. Basta lêr os arts. 59 e -60. da Constituiçã:o, -pa.ra 
verificar que entre os pleitos da competencia da J .ustiça federal não ê licito 
incl•ulr as questõe's acerca ·da eleição ·e conti.nuação dos membros das Mesas ·dos 
Congressos estaduaes·. O Tribunal só jul•ga causas reguladas por disposições 
constituclon.aes e por leis secundarias, e nunca as regidas por preceitos regi-
mentaes de assembléas polltlcas, da União ou dos !Estados. 

Sendo assim, em caso nenhum se comiprehenderia a decisão pelo Supremo 
Tribunal Federal, de uma questão movida em uma ·assemblêa estadual a .Pf,Opo-
sito da ele'içã:o, ou da permanencia d-os seus presidentes e secretarios. E, se não 
se concebe o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, de um litigio levantado 
acerca de assumptos de regimentos de assembléas poUtloas, multo men·os ainda 
seria possivel conceber um foel.to em que o mesmo Tr l·bunal julgue prêviamente 
antes de serem suscitadas, as questões dessa esrpecie que mais tarde poderão ser 
ventiladas. Nem mesmo em relação ás q'llestões da sua · lndlscutlvel competencia 
pOde o T.ribunal proferir decisão ·com essa antect-paçã:o, julgando os litigios que 
imagina ou pref·i.gura se hão de realizar em um futuro .mais ou menos proxtmo, 
·mas que presentemente ainda estão nos limites do posslvel. 

Não se rllga que, tratando-se de habeas-corpus, o art. 61 da Constituição fa-
culta ao Supremo Tribuna~ Federal declddr a especle. Não: o habeas-co1-pus, 
Pela SUII. natureza jurldica, peLa esseneia do instituto, pela doutrina e pela .pra-
tica das nações, que o consagraram, ê um melo judicial de ·garantir a liberdade 
individual ou pessoal, na acceop<;ão restricta doe liberdade de 'locomo<;ão. Quando 
o d~relto que o pao!.ente quer exercer, e para cujo exerclclo precisa desta. condição, 
deste meio, deste caminho, - a •liberdade de locomoção, ê ·um direito liquido, 
:incontestavel, concede-se o habeaa-corpU~~, cujo' processo, de andamento m·uito 
r~pldo, sem fórma nem figura ·de juizo, não -comporta a resolução de questões 
extranhas â. de saber se o constrangimento é, ou não, illegal, se a .prisão, ou 
ameaça de prisão, é, ou 111ão justificada. Mas, quando esse direlto-escôpo é con-
testavel, impOrta q'l.le primeiro se julgue a controve rsla sobre o mesmo, o que 
nã:o ê possivel fazer no processo de habeas-corpus. 

Actualmente, a posição iurldica dos pacientes ê su•perior a qualquer duvida. 
Ninguem lhes CO'lltesta as qua lidades de Deputados estaduaes e memb-ros da Mesa 
da Assemblêa do Estaüoo do Rio de :Janeiro . Receiam 'Violenclas, e parece-me 
·crue têm razão para Isso. Concedo-lhes a ordem impetrad!a . 
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Pedem ma,is, que se declare que, ca.so se suscitem duvidas acerca das quali-
dad-es, adualmente incontestadas, de P·residenote e Secretarias da dita Asse.mblêa, 
desde ~ fica. decidid<l pelo Tribunal que taes duv·idas não procedem. Nesta ~a.IIt'e 

indefiro o pedido, por ser excessivamente absurdo. - J. L. OoeZho e Ollll'lllpos, 
vencido. - Goitotreào OtliTl-ha, vencido, de accõrdo e nos termos dos meus Ulte-
riores votos. 
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HABEAS-CORPUS N. 3.584 (*) 

IMPE'IRANTI!l - O adtvogado Dr. AstoZpho Rezlm46. 
PAciENTEs - Dr. João .AntoniOI de 01-Lveira .G1J.ímarães e outros, Presldento ~ 

membros àa AssembZé" L•:gislativa cto Estado cto .Roio tLB Janeiro. 

O o:habeas·corpu8• garante o e:~~ercicW cte /UfiCt;Õetl ZegiBZa-
Uvas a deputados ameaQaãos ãe o:Jo/trer vjQZencias por parte do 
GooernadOir iJ.o Estoão. 

PE'ITÇÃO 

t:Ercmos. Brtt. Min.«Btros do Supremo Tribunal Fecteml ._ O advogado As< 
tolpho Vieira de Rezende requer, n<Js termos de direito, ouma ordem de habeas-
OOf'JI'UB em favor dos ·Srs. Dr. João Antonio de Ollveira Guimarães, Raul de 
Almeida !Rego, Constam'Cio JoSé Monnerat. Benedicto •Peixoto, Mario VIanna, 
Henrique NOra, Teixeira Leite, Francisca Guimarães, Santos Abreu, Buarque 
de Nazareth, .Julião de Castro, Lemgruber Filho, Azevedo Castro, Francisco 
Marcondes, Noel ;Baptista, Pedro Americano, Domingos Ma~:~lanno, iirine-u. So-
drê, os tres ]lTlmelros, membros da Mesa, e os demais, Deputados á. Assem-
bloêa Legislativa do !Estado do Rio de uaneiro, por estarem soffrendo coacção 
e violencias actuacs, com ameaça de .novas violenclas, por parte das aut<Jri-
dades administrativas e .polltlcas daquelle Estado e da União, oonforme passa 
a ex-pô~:~. 

•Por accOrdão de 6 de junho proxlmo passado .este Egregio Tribunal con-
cedeu aos tres priioeir<Js pacientes uma ordem de hab6118-corpv.s preventivo para 
QUe se pudessem locomover livrUDente, penetrar sem coacção no edifício da 
Assemblêa Legislativa, em Nictheroy, e ahi exercerem, :tivres de constrangi-
mento, du.rante o periOdo da sessão extraordlnarlo. convocada para o dia lC) 
daquelle mez, e emquanto ella d·urasse, a.s lfuncQ~s de !Presidente, e de 1• e 2• 
Secretarias da mesma Assembléa. 

EstaYa.m entAo os pacientes, com outros Deputados, em sessões prepa.ra-
torlas para verlficaQil.o do numero legal de Deputados com que se devia installar 
a mesma sessão no dia. 10 daquelle mez; mas, oconhecida que fOô. a. decisão deste 
Egregio Tribunal, um grupo de D!lputados, filiados A. polltlca do Governador d·o 
Estado, reuni'll-se no palaclo deste sob a. sua 'J}resldencla, e deliberou, fazendo 
Pllbllca. essa deliberação pelas columna.s inedltoriaes do Jorn.al do Co~io 
do dia 8 de junho, que não se subordinaria A.quella sentença ode hlabeas-corpus, 
abstendo-se de comparece~:~ l!.s sessões da Assembléa, emquanto e!Ja não r:n-
trasse a funccionar em sessA.o o.rdinaria, cuda installaçllo 1deve se verifiocar o. 
1 de ag<Jsto pro:lllmo futuro. 

Não obstante essa declarada e effectlva abstenção dos Deputados fillados 
â polltica do .Gov~ador, os ;pacientes, a coberto da referida. 4rdem ~e habeas-

( 0 ) .JU)gado lia. sessão de 25 de i·ulho de 19U. 
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corpus, prose·guira.Ill em seus trabalhos, realizando diariamente sessões prepa·· 
rat<>rias nos termos do Regimento Interno, cmn a iJresença e cooperação de 
22 Deputados, m-enos um do que ·é necessario para a constituição legal da As-
semblêa. 

SU'Ccede, porêm, que .no dia 12 -do mez corrente, realizou-se no 4• d•istri-
eto eleitoral uma eleição .para preencher uma vaga determinada pela renuncia. 
do Deputa.do Horacio Magalhães. Na sessão do dia 19 :do mez corrente, foi 
reconhecido Deputado eleito por aquelle distrieto, o Dr. [)omingos Marianno 
Barcellos de Almeida, completando-se com o reconhecimento e posse immeddata 
d·esse iDepu.tado o numero •legal, ·que ê de 23 Deputados, vist<> serem 45 os mem-
bros da Assembléa. 

Em consequencia, o Presi:dente da Assemblêa del:'larou o que se lê .no 
final da acta da 46• e ulUma sessão preparatoria, rea.lizaã·a. em 19 de julho, e 
publicad·a a. pag. 7•, 3•, 4• e .s• colummas do Jct/"n,al dk> . Co'IMII.m"tno, de 23 do 
corrente (doc. n. ), a saber: 

«Com o reconhecimento do Dr. Domingos Marianno Bar-
cellos de Almeida tem a Assemblêa, pr-omptos para os seus 
trabalhos, 23 Sra. Deputados, n'llmero sufficiente para a in-
stallação da sessão extraordina·ria cem v o cada pelo Exmo. Sr. 
!Presidente do Estado 'POr decr. n. 1.376, -de 20· de maio de 
1914. De accOrdo com o Regimento, designo o dia de amanhli. 
(20), âs ,13 h.oras, par.a a installação da sessão extraordinarla. 
devendo o Sr. 1° Secretario ·fazer a devida commu.nicação ao Sr. 
Presidente do Estado, o que foi feito.» 

Era um facto consummado. A Assembllêa Leg:isla.Uva., n<> exercicio de seu 
poder 'JlOlitico, havia tomado uma deliberação definitiva, da qual 'llão cabia, 
e não cabe recurso, para qualquer poder 0'11 autoridad1!. E' um acto acabado, 
juridicamente perfeito. 

INo dia ~mmediato, portanto, no d·ia .20, devia a Assemblêa se reuni1', âs· 
13 horas, em sessão de installação, pari\. reoeb1lr o !Presidente do Estado, ou a. 
sua mensagem, e prooogulr .nos seus trabalhos regulares, nos termos do Regi-
mento J.nterno e do decreto de convocação. 

lO Governo do Estado, 'IJOrêm, acoeso em ira., e suppondo-81! ferido em soos 
interesses partldarios, mas realmente atting'ido em seu amor opr<>prlo, por esse 
acto de soberania da Assembléa Legislativa, resolveu destru!l-o pela fQ.rça das 
armas, sem reflectir que assim procedendo coonm.ettia um du-plo crime: rasgava 
wolentamente o accórdão de junho, com •que este Egregio Tribunal am.parára os 
direitos dos pacientes, e oppunha-se, directamen,te e ·por factos, .a, reunião da 
Assembléa Legislativa. 

INa verdade, na nQite. do mesmo dia 19, em que a Assembléa se decla·rãra 
legitimamente insta•l-lada, o President1l do Estado mandou cercar o respectivo 
edificio por força publica e agentes de pol!icia, com ordens fQ.rmaes e termi-
.nantes de impedi!:em a entrada nelle dos pacientes, não obstante as suas ·qua-
lida,des de membros da Mesa e -Deputados no exercido legitimo dos seus man-
datos. 

No dia 20, por tres vezes su~essivas, e ·em horas -d1fiferentes, os pacientes, 
tentaram penetrar. no edific'lo destinado aos trabalhos da Assembléa, ·e po.r 
tres vezes essa entrada lhes foi obstada e im-pedida pela força armada e agen-
tes de policia, alli postados por ordem do Presi-dente do Estado, como tudo 
consta 'da justlficação a que se 11roced1l'U .perante o Dr. .Juiz Federal na secção 
do Rio de .Ja.neir.o, com assistencia do Procurador da Rep\llblica (doc. 'll. ) . 

Verificada a violencia, que er.a publica ~ ostensiva, os .pacientes, como 
lhes cumpria, dir.igi.ram..se ao cartorio do .Juizo Federa-I, e ahi fizeram um pro-
testo (doc. sob n. ) con.tra a inno.mi'llavel 'Violencia, e simljlta.neamente requere-
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ram ao juiz seccional o emprego ua forca federal para fazer respeitar a de-
cisão de 6 de .)unho pela qual este Collendo Tribunal havta expedido uma ordem 
doe habeaa-COf"1l'U8 em favor dos tres prblllelros 11acientes, como membros da Mesa 
da Assembloêa (doc. sob n. ) • 

O digno Juiz deferiu e cumpriu o seu dev.er, telegra,pha.ndo ao SI'. Ministro 
da Justica ped:lmdo •fosse enviado um contingente da forca federal para a ex-
ecução do julgad.o (doc. sob n. ) . Só ·mais tarde, e em hom inutn, respon-
deu o ISr. Minisbro ao J·ulz Secc:onal que deixava de attender á. requisição de 
!orça, porque o Presidente do Estado (indicado coactor) lhe ha·vla assegu.rado 
que nenhuma violenciJl ameaçava o Presidente ou qualquer membro da As-
sembléa (doc. n. ) . 

imntretiiJn±o, a violenda cgtava consummada. Privauos d·a sua Uiberdade, 
inhlbld1JS de penetrarem no edlficto da Assembléa, conservados sob ameaças, 
os pa.c'ientes aguardavam no edioficio do Juizo Seccional as \l)rovidenclaa do 
Governo da U.ntão, quando vira-m um grupo de Deputados governistas, que até 
então se Unham abstido de co.ncorrer ás sessões, tendo á. frente o 1• Vice-Pre-
sidente Dr. !Ponce de Léon, mandar arrombar ·á. couce d·'armas as portas do 
edificio, e nelle penetrarem sob a. gual'da e .protecção da forca publica. 

Ahi se installaram, com a deposição conseq.uente da •Mesa a que o acc6rdão 
de 6 de jur.ho .reconhecera legitimidade. ( Vidie jusUjioação.) 

'Em consequemcla desses o!actos, os pacientea .transpoda.ram-se ·p~~~ra o ore-
dio n. 84 da rua José Bonifacio, que escolher·am para sêde de seus trabalhos, 
confO!'me cansta da acta de 20, publicada ·â pag. 961 •do Dia'l'lo do OongreasfJ, 
de 22 dÓ corrente (doc . n. ) • 

Ahl nesse predlo tem a AssembMa funccionado desde o dia 20, sob a di-
recção da Mesa, cu!:ia autorldad:e !Ora .reconhedida .peliO aoçOnd~ de 6 i!ie 
junho. · 

Mas, Srs. M~nistros, ahi m-esmo, nesse predio n. 84, da rua .José Bonlfacio, 
continuam os pacientes na imminencia de soffrer a repetição das mesmas, se-
não ma.lores, violen.cias, com que os tem oppri·mldo o Governo do Estado, ·por-
.quan.to, e 1sto consta da j·ustificacll.o, ,anda o edificio vigiado por agentes de 
policia e .pessoas mercenarias, sob a protecção e com acqulescencta. da força 
mHltal' mantida nas suas imme!liações (.just!.fioa,ção, item, 7•). 

A situação desenha-se com absoluta nitidez: o Governo do Estado nega 
validade ao acto· d.e constltlticão e ·mstalla.ção da Assembléa 'Legislativa, veri-
fica.dtl no dia 19 do conrente, com o concurso de seus .proprios Deputados; des-
conhece a autoridade da 'Mesa, oomposta dos primeiros pacientes, destitue Vio-

. lenllaanente essa ·Mesa das suas attr~buições, não obstaJilte o acC6rdã.o <le 6 de 
junho; anromba as portas à o edifício; colloca nos augares da Mesa outras Depu-
tados ; manda que estes declar~m instal•!ada uma oll'tra AsserJllbléa, ao lado e e. 
par de •ll'ma Assemlrléa já. constitui<la e installada constLtucionalmente 24 .horas 
antes ; e para tornar ainda mais vicia<lo tlU orimintlso o seu .proçedimento, prende 
jorna·J.i.stas, suopprime jornaes, e tlrõena ê. empreza do Jqrn,a,z ào Oommercio a.ue 
de!J(e ele publicar os actos da Assembléa, <m6nnente as actas de 19 e 20 d~> 

corrente (doe. n. ) . 
Taes actos, filhos da violencla e da coin'PTessão, não ;podem preV'a.lecer 

cootra o acto preexistente e consu.mmado, e a elle não podem de ·modo nenhUJIIl 
acquiescer os pacientes. 

Isto iJOsto: os pacientes, form·wndo a. Assem•bléa Legislativa devidamente 
constitulda e installe.da sob a presidencta da M'esa legal, foram impedidos, pe'la 
força de penetrãr no edl·ficio até então <lestlnado aos .trabalhas normaes da 
Assemlbléa; ·verificada essa vlolenda, e !feitos em .Juizo oo devidos prcnestos, 
o.s .paiCient.es deliberaram estalbelecer a sêde de seus trabalhos no predio jâ re-
ferido da r.ua José :Boni!a.cio n. 84, de alugu.el, como o outro, que ta,mbem nlio 
é proprio. do Estado. 



232 -

.rulga.m-se, porém, sob .coa:cção, e :ameaças de violencias, as quaes têm justa. 
razão de recelar, dados os précedentes expootos. 

Nestes termoo, requerem que lhes concedais, Hrs . Ministros do Supremo 
T.ribunal, uma ordem de habeas-corpus para que se poSBa·m reunir normalmente 
nesse editicio, e ahi exercerem livres de qualquer co,a;cção ou constrangimento, 
as funcçõ.es decorrentes da sua qualidade de !Deputadoo, nos ter.mos das 1els e 
do .Regimento Interno da Assembléa !Legislativa, garantidas em toda a sua 
extensão as immunidades ,pa,rlamenota.res asseguradas !pelos arts. 13, 14 e 15 da 
Coi!b""11tuição do Eetado, e arts. 19 e 20 da Constitutlção Fei!eral, e assegurada 
a livre publ!cação pela imprensa dos seus ados e debates. 

O suppli-cante jura a verdad.e do que allega e ellpera deferimento, como de 
Justiça. !Rio de Janeiro, '25 de julho de 19'1.4. - O advogado, Astollpho V$61ra 
de .Eelllende. 

DEBATES 

O DR. AsrOLPHO tRlilZENDE (aàvt>nado <mpetronte) - Sem tempo de juntar 
ao processo mais um documento, que prova o direito dos pacientes, peço ao 
Tribunal permissão para ler a acta da .s• sessão extraordinaria da Assemlbléa 
Flumlnen.se, sessão essa realisada a 23 do corrente. (Procede á leUu!"a d'e&sa 
acta). 

O facto de que se origi'lla a legitimidade e fundamento do habeas-corpus, é 
que a .Assembléa estava detinttiva.mente com;tttuida no dia 19 do corrente, 
com a presença de 23 !Deputados. 

As .resoluções entllo tomadas são jurídicas, perfeitas, não podem ser des-
truidas por · uma f·acção, vinte e quatro horas ou vinte e quatro dias depels. 

Si a maioria porventura real pudesse destruir as resoluções e os a.ctoo 
praticados por ·urma maioria eve-ç.tual, a estabilid·ade, nas dec!·sões legislativas 
e em tudo o mais teria desappe.recido, para dar Jogar é. desordem, a. anarchla. 

A Camara dos ISrs. Deputados Federae:s, pOii" 'PCe!DlpP;o, pôde de!'l.ber&r, 
estando presentes 107 de seus representantes . Se desses 107, 60 votassem por 
uma fórma e 47 por outra, teriam toma~ uma decisão irrevogavel. Mas, ima,- . 
gi·nemos q·ue :não fossem assim, J.maginemos que, n·o dia seguinte, os Deputados 
ausentes se reunissem aos 47, lâ. minoria, para tod,.ar outra deliberação con-
trMia a eSBa. Este absuroo estabeleceria a anarcbia. · 

Quanto a. mudança do edifício, é -verdade que a. Constituição determino. 
formalidades apenas para a. mudlUilça da .sêde <da Assembléa, de uma cidadJ6 
para outra; mas, no caso, trata"Se de mero local, na mesms 'cidade, e é certo 
q:ue o proprio edifício em que funcclona a Assembléa não é proprio do Estado • 

.Se este edifício estava impedido pela ·forca, ti'llha a !Mesa a faculdade am-
pla de transferir os seus trabal·hos para outro qualquer, dentro da .mesma. cL-
da·de. E' um acto perfeitamente legitimo . 

.Q SR. iMINISTRO GUIMARÃES IN"ATAL (reia.tor) - E' costume do Tr}bu.nal, 
em casos taes, solicitar Informações da autoridade oCOactora; acha, porém, que 
na especie, as informações silo perfeitamente dispensavels, porque jâ. consta 
dOIS a·utos que o Sr. !Ministro da Justiça, solicitando in·formações ao P.resid&nte 
do Estado do Rio, :Pelos mesmoo factos, · foi l:n:for.mado de que os pacientes não 
soffriam coacção alguma. 

Entre os pacientes, incluem-se, em primeiro Jogar, -o .Presidente e Secre-
taries, que compõem a Mesa da ASBembléa. 

Pensa que em relação a estes, o Tril:iUI!lal não tem que conceder mais uma 
ordem de habeas-oorpus, senão que fazer cumprir o q:ue fôra concedido em dias 
do mez prox!mo pa.sea.do. 

Ao Sr. Presidente do Tribunal compete dar as !prQvidencias para que não 
seda deso·bedecida ·a ordem que lhes fôra con•oedida. 

Pelos fundamentos a1!ega.dos na petição e pelos documentos offerecidos, 
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vota. pela "oncessll.o da orde-m aoo demais paeient.ee, afim de que lhes seja ga,-
ra.nUda a li·beroade de locomoção ne-cessarl.a aO' exercício do direito que de-
corre do seu mandato de DeP'Utadas, afim de ·penetrarem no edifício da As-
sembléa do [Estad.o ·do 'Rio, ou, .g~ matm-ia.lmente, i.sto não fOr .possivel, afLm de 
continuarem a funocionar no actual, e - mais ainda - .para que possam ser 
publicados seUIS discursos, uma 'VeZ .que o Tribunal jâ decidiu que as immuni-
dades dos Deputados estaduaes devem zser acatadas, tanto quanto as doo Depu,-
tados fed.eraes. 

!Como é certo que dos dooumentos apresentados decorr.em .provas de que 
foi olxstada á. Asscmbléa o exercício de suas tuncções, desobedecendo-se assLm 

. o aocórdã.o do .Supremo Tribunal!, propõem tambem que se remettam esses 
documentos ao Ministro iProcurador Geral da RepubHca, afim de que S. Ex. 
faça effectiva a responsab1!ldade do Presidente do Estado do Rio de Janeiro. 

Ó SR. SEBASTIÃO DE 'LACERDA - começa. por affir.mar q·ue se wbsteove de 
vota.r no julgamento do habea8-co,·pus impetrado anteriormente em favor dos ·pa-
cientes que constituem a Meea. da Assemblêa !Legislativa do ·Estado do Rio de 
Janeiro, dando-se por impedido e se limitando a presta.r .um testemunho sabre 
o alcance de precedentes invocados pelo Sr. Ministro !Procurador Geral da Re-
publlca e occorridos quando ·o orBJdor dirigiu o.s trabaJhos daquel!a corporaçã.o . 

.S·ua posição agora não ê a mesma, porque existe uma decisão do Tribunal 
e se trata de •a.ssegurrur o seu cumpr!Jmento. 

Alguns :DeputBJdos J'lumi·nenses declarwram, em doocumento trazido á. pu-
ibll<lidade, que nll.o se submettiam ~ sentença que concedeu Jl.aboo:a-corpus ao 
Presidente e Secretarlos da Assembléa, e que por isso não "ompareceria.m â.s 
sessões desta, emquanto nã.o se iniciasse o periodo da reunião ordino.ria.. 

Realizadas as sessões preparo.torias pelos pacientes, a Mesa communlcoa 
ao Presidente do Esto.üo que, havendo numero legal, mar~ra para o dia .20 
de julho a. installação da reunião extraordinaria, convocada pelo de-creto nu-
mero 1.375, de .20 de maio deste anno. 

A. installação não se verificou porque o Governo ma.ndou impedir a en-
trada dos pacientes no edificio do. Ass!mbléa. 

•Como Juiz, o orador costuma tirar dos actos üe vioJ.encla o seu corollario 
legal - a resp()nsa•bilidade de .quem ·OS praticu. Assim procede no caso con-
·creto, sem attender a ligações partldarias que paro. ~ orador não existem desde 
o momento ·em que tomou assento no Tribunal. 

!Concedendo a ordem de habeas-oorpua ·nos termos declarados .peLo Sr. 
Ministro Relator, acompanha tambem o 'Voto deste quanto á remessa doo do-
cumentoo ao Minlster:o Publico 1lfim de se tornar effe-ctiva a responsabilidade 
do .chefe do executivo flu.m!nense. 

0 SR. MINISTRO /CoELHO E CAMPOS - ~opõe, preliminarmente, que seja 
~uvldo o Sr. IPr.esidente do Estado do !Rio üe Janeiro, para que diga se a Mesa. 
da. Assemblêa esta. privada. d·e .penetrar no edificio, onde <funC"iona a Assem-
b!êa. 

Submettlda a 'VOtos a .preliminar, é :rejeitada. 
0 SR. MINISTRO PEDRO iLESSA - Quando. foi votailo neste Tribunal O ha-

beaa,corp1<S doe 6 de junho, algurus de seus colLegas declararam que votavam 
no sentfd.o de garantir a liberdade de locomoção aOS' pacientes, afim de pod~&
rem penetrar no edifício da Assembléa e lâ .exercerem suas funcções. Decla-
rou d:e modo muito expresso que daria o seu voto para que o.s paci.entes ficas-
sem com o seu direito de locomoção assegurado, para que podessem penetrar 
no edifício e ahi exercerem suas fun.cções. 

A violencia praticada ultimamente pelo !Presidente do Estado, ê de tal na-
tureza que constitue um verdadeiro desacato, 'Um formal desrespeito ao habelas-
0orpua então votado. !Segundo acaba de ouvtr affirmar o illustre iMini.&tro Re-
lator, ó Presiüente do Estado do Rio de Janeiro impediu que o IPiresidente e 
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Secr.etari-os da Alisembléa, que haviam obtido habeaB-co1"fJ'II.8, penetrassem no 
edifielo em que esta.vam então fllill.ccionando. 

A.ocentuou por occa:sião da votação da-quelle l~tz.boos-corvws, que só o con-
cedia .para poderem os pacientes penetrar no edifício da Assembléa. O Tri-
·bunal, .porém, foi além: reconheceu nos pa.c!entes a qualidade de membros da 
:Mesa. 

!Mas, o .Presidente do Estado dO> Rio não se limitou a desconhecer a qua,-
!ldade ode membr-os doa !Mesa ; segundo estlll. infol'mado, Impediu o iPresiden•te 
da Assembi'éa e demais •Depll'ta.dos, isto é, !Deputados, abstracção teita de sua 
quaiLdad~ de membros da Mesa, d·e !l)enetrarem no edlficio da Assembléa. 

Portanto, o habea8-C<M1J'!Ul foi violado, foi desaca.ta'<lo, qua·lquer que seda o 
modo por que se o considere. 

•Neste ponto está. de plenisslmo a.ocOordo {)Om 1l il~ustre Sr. Ministro Relator. 
Assm vota tam.bem pela responsa:bi-lidaide do 'Presidente do Estado ·do Rio de 
Janeiro, que n§.o .podia fazer o que tez, impedi-ndo ma.nu. millitaN que Deputados 
exercessem o seu mandato. 

IHa, entretanto, um opeq.u.eno oponto de diver gencla entre o seu voto e o 
do .Sr. Ministrf> Relator: {)Onced.endo o l1abeas-corpou.s, não o faz senão para 
este ·fim: ·para que os padentes, que ·!oram lmpedLdos de .penetrar no edificio 
em ·que exerciam s·uas funcções, e, por i-sso obriga.d-os a se reunirem em um 
outro, tenham l:.berdade de locomoção afim ode poderem penoetrar •no edl!icio 
em que estavam exer{)endo suas !un{)ções. 

Respon<len.do a um aparte, diz que, como Juiz, não figura a hypothese de 
ser mais uma vez desrespeitado o 1~abea8·o.orpu.s. Se o fôr, não tem força ma-
terial para fazel-o cumprir. 

N§.o se deve admittir que el!oes sejam desviados do edlflc!o onde runccio-
navam para s.e reunir em outro; não se .deve admittir que o habeas-OO'I1PUs do 
Supremo Tribu-nal deixe de ser cumprido; é pr«IBo que o Sleja totalmente, 
integralm.emte. 

Seu voto é no sentido de garantir a !Lberdade de Jocomocão aos padentes, 
afim d~ q·ue .possam penetrar n·o ed·ificio da Asosemlbléa. 

Quanto â. publicação dos debates, -quem a faz são os jornalistas e não os 
DEputa.d'OS. O habeas-co1'PUB concedido aos DeputaJdos não garante cousa algu• 
ma nesse ,partic-ular; os jornalistas podem ser impedidos de publicar Os discu.r-
sos, em'bara os Depu-trud'os 'te.nh8JDI 1UIJboea81oorpws. 

0 SR. MINISTRO ÜLIVEillu\. RIBEIRO ~ diz que concede O habeaJI·OOTPftS, d.e 
accOrdo com a decisão que o Trhbunal proferi-u ainda ha poucos dias: para 
-que os ·DEputa.dos continuem no local onde se a-chavam f·uncciona.ndo, ou onde 
fOr o.pportuno. .se o Tr~bunal .reconh-eceu, como .positivamente o fez, a legalidade 
da Mesa, asseguro:ndo as suas lmmunida.des dando halbeas-teOf11>UoS para prose-
guirem nos seus trabalhos, para penetrarem no edificio onde se a.cha"Vam, agora 
o Tribunal está obriga.do a -conceder o habela8-jC'Of'P!Uir .repetindo o que jâ. f'zen .• 
para que a mesma Mesa -com os pacientes trabalhem ou na casa onde se 
a-cham, ou na casa onde primit!v.amente fun{)cionava a Assem·bléa. A lei regu-
ladora dos direitos da !Mesa e das faculdade:; que o Tr~bunal precisa asse-
gurar pelo h.a!beas-corp:u<~, é o Regimento da .Assemhléa do Estado do Ri0o. Nos 
arts. 20, 2-6 e 27 da lei interna d.aquella corporação legislativa, a autori-
dade do Presid1lnte ê estabelecida da. fôrma a não ;Poder s·er contestada. 

«Compete exclusiva=te â. Mesa - dis,põe o art. 120 - convocar extraor-
dinariamente a Assoembléa quando neste sentido receber ·representacão da maio-
ria dos Deputados ... «mudar, no lntewallo das sessões, por moti-vô de conve-
nlencia pu,blica a s.êde da Assembléa». 

Se a !Mesa pôde modificar, alterar a sêde da Assembléa, como não -po-
del'â. ,por motivo de con'~<"Teniencia, por prass§.o, mudar de ·casa.? A !Mesa pôde 
fazel-o e onde está. a Mesa e&tfL a A5sembléa. 
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Se o Tribunal julgou que a. !Mesa era legitlma e que se achava coacta. 
tanto que a a.mpaxou para que pudesse exereer as suas funeções, eomo :poderâ. 
deixar de assegurar os mesmos direitos para exercer funcções onde fôr pos-
sivel? 

Imagine agora o T.ri-bunal que a Assellllbléa -p-rocure, assegurada com o 
habfla8.JCorpus ()()Jle'edido nos termos do voto do Sr. Ministro \Pedro Lessa, pe-
netrar no edificio onde funccionam os que tomaram hantem o seu Jogar, como 
o ha de fazer se a primeira allegação eontra a coacçl!.o consiste exactamente 
no facto ·do obstaculo material pela fo·rca publica? 

ü ü~retto >do cidooão vinculado ao direito JX!SBoal eomo é o dilreito de li-
berdade, deve ser objecto üe 1.abieas-co1"Pus ainda. que esteja envolvido com o 
direito poUUco. IE' por esta regra, que o Trtbunal ovem re.produzindo, q·ue 
no momento se pergunta: os Deputa;dos, com os seus pod1eres reconhecidos, cO:Dl 
sua Mesa de Assembléa, co-nstituída em nome do !Regimento, si se sentem 
coactos para penetrar no cül-ficio da Assem-blêa, podiem o-u não penetrar noutro 
edificlio? :Ora, se o TrLbunal não assegurar ~ Assemb'l'éa a auto-nomia, a fa-
culdade de reunir-se <>nü'e fôr -possi:vel, <> l.abeaa-dt>rpus é uma menti<ra. As 
<Hssimulacões, .quando se delibera 5obre aBsumpto concernente aos direitos do 
homem devem desapparecer. O Trilbunal M!ve enfrentar a .questão em ltnha 
recta., di:zendo aos Deputados ilue se reunam onde fOr possivel. 

A não ser assim, o Tribunal .su\jeitarê. esses Deputados â. tocaia do Plresi-
d.ente do Estaüo. 

Senhores, queirant ou não queir-am, a Suprema COrte do Brasil ha de 
ser um Tribunal politico desde que a ella, só a. ella. . crube a suprema inter-
pretacão da Constituição, e se a Constituição é a earta da liberdade de um 
:p<>vo livre e civilizado, .quem a interpreta nã<> póde deixar de exercer fune-
ções politicas. 

!Não é o humilde representante do Supremo Tribunal quem o diz, é Theine, 
o .Presidente .que foi da .COrte Suprema dos ·Estados Unidos que, coneedendo 
ha.beas-Co!TP11B a 'um official ·americano, ;p·reoo ·por ordem do Presidente Lin-
coln, exl.giu a p.resenca <lo paciente oa<>· Tribunal e aeonselhou a este a concer-
der o habea>S-corpus. Desesperado de vencer, com a lei na mão, escreveu para 
o futuro este prindpio: udi:zei aos Estad<>s Unidos que flz.emos tudo pa.ra. cum-
prir a Constituição, ·mas uma 1'.orça, a torça maior d<>s exercitos, o poder da 
autoridade, im-pediu que a S11prema COrte levasse avante a sua s.entenca, flUe 
foi lavrada». 

A As&emblêa de um Estado representa o ,producto do voto Uwe de seu 
eleitorado, representll a autonomia do ·Estado. A autonomia de Estado neste 
'l'egimen .que representa? Que é? A autonomia ê o primeiro êlo da .grande ca.-
deia q·u.e se chama Federação. 

Fcüeraçilo- .r<!pubJicana liberal sem autonomia, autonomia. sl'ml garantia As 
Assemblêas dos Estados! Aca5o póde o Tribunal ser interprete da ConBI:i!tui-
-ção, quando um govern·o audacioso ~onvoca uma Assemblêa, manda fazer elei-
ções, prepara o Jogar onde aB actas dlevem ser recolhi•das e depois diz~ o !Pret-
sidente ê eete, porque a Assembléa legttinia Jlll·ra. o estudo destas acta.s é 
aquella?! Quem fez a. eleição, foi o povo ou a vontade -prepotente do P·resi-
dente? 

Concede o habeas-co11n~s, nos termos do voto do Sr. ;Ministro Relator e 
r.esponsabllisa o :Presidente do •Estado do Rio, ovisto ilOmo só éile tem exercido 
co-m;pressão e .torça, porque é ·e !l-e quem gover.na e orien-ta a policia que o 
obedece. 

0 SR. Ml:NIS'l'RO PiEDRO LESBA - 0 iP-residente dO Elstado do Rio de Ja.-
neiro- impcüiu violentamente .que os Jlllcient.es penetrassem mo eà.ifi-cio onde 
estavam exercend<> suas runcçãles. Que fizeram esses Deputados? Foram reu-
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.nir..se em i1Utro .ediflcl11 e •peiUram 1wbeas"'()f1J"pUB, mas .para funooionarem no 
·edlflciQ em que se acham a·ctualmente roeunidos. 
' O Trib.unal não pôde ·conceàler isto. Então o Presidente do Estado pra-
tica esta violencla, desacata Q Jt.abaas~ci01'p1Uo8 oconcedido pelo Tribunal, e e51le 
vae deixar que essa violencla sub!lista! 

O Tribunal, a principio con()edeu habea.S-corpus paTa penetrarem no edifi-
eiQ em que se achavam reuniüoo. Se permlttir, agQra, que se reunam em outr.o, 
oonsente ·nessa violeneia. Moas, o corollario l'Oglco, a. ()onc1usl!.o a tirar deste 
facto, ê conceder o habeas~corpus para que possam penetrar no edifício em que 
estavam funccionando e -onc:te foram impedldoo de penetrar; e não para. p&r-
manecerem .naquelle em que se acham actualmen.te, 

A Mesa nãQ procurou outro edlficl-o esPQntam.eamente; ella estava reunida 
~om oo seus Deputados no edifício .a.ntigQ da Assem·blêa, e. abandonou--o po'!' que?' 
Pela violencia: . 

Pois, se Q Tribunal quer manter o Jt.aboos~; se entende que deve s'er 
lJrQcessado o ;!'residente do· Estado do 'RiQ de Janeiro, como vae consentir na 
violenda? 

Esta violencia é preciso seja quebrada ; amanhã ou depois, o facto pOde 
reproduzir-;;e, esses mesmos Deputa<los podem entender de reunir-se nu.m outro· 
edlf!cio, e assim, repeth--se-ha -o fa"Cto interminavelmente. Mas:, isto não ê sé-
:rio, não é regular. 

Allega-se .que Q ·habeas-corpt•s •continual'lê. a ser de5respe1tado, que no an~ 

tigo edificiÓ continuara. a violenda, a COIIICÇão; mas, se fôr desrespeitado o 
hal'J~..corpu.s, então não lhe c~>mpete mais· fazer ()Ousa alguma. SO concede ha-
l'J~-oorpus para ser respeitado, cuanprido; se nãQ Q fOr, sera. um crime, se não 
o fOr, será. uma prova da decadencia da noos·a ci'vHizaçl!.o. 

!Pois bem, o Tribunal sabe que o seu habe(~B-corpU8 fel d1esrespeitado ; f,of 
concedida a oroem para penetrarem no edifidQ em que estavii:IIl funccionando, e 
que os pacientes ~lxaram, po.rq,ue foram impedidos ·violentam·ente de nelle 
entrar. Se o Presidente da A.ssembléa do ·Estado do Rio de Janeiro tivesse 
espontaneamente, -ou por co.nveniencia de ordem .P!>litica, ou por qualquer ou-
tra, procurado um novo edifício, bem, Q 'l'rlibunal dLria - funcclonem on-de 
.quizerem. Mas e:lle vem queiXar-se de que não poude funociona ~rno antigo edl-
f iciQ porque houve violencia, que Q obrigara a mud.a.r a séde da reunião para 
outro que não ê destinado ao funccioname-nto da .Assem.blêa . 

Seu voto, portanto, ê para q~ seja ()oncedido o habeas-'COTJP'U8, a!lan de 
que os .pacientes possam penetrar no edlflcio onde se achavam funcciona.ndo, 
qull.'lldo foram violentamente impedidoo de nelle penetrar. 

-\) Sa. MINISTRO MÚNiz BAlUIETO (Procurador oGeraJ da RepubUCG) - Não 
pretB!ldia tomar parte no debate, mas, coono o tem feito ·em outros casos se-
melhantes, vem manifestar, com a indepemdoeiwia que o earacterisa, sua opinião 
sobre o assumpto vendo diante de sL sOOn.ente a imagem da }eL 

As observações que pretende fazer são firmadas exclu::;ivamente em d1s-· 
posições expressas de lei, que não podem del:mr de ser respeitadas. 

A questão foi pelo Sr. Mln:lstro ;Fedro ILessa, sob ()erto ponto de vista, 
collQCada no seu verdadeiro terreno. 

O Tribunal não pOde conrorrer par·a lllma duplkata ou dualidade d•e Assemr> 
lbléa, que é o que se tem em vista, impetramdo o presente hal7ea;s·cof1HtB; o 
Trl!}unal deve encarar o facto, diante dos preceitos da Constituição, dando a 
.solução que o caso requer. 

Si ·houve, o ·que contesta, co!llcção par.a impedir que a Mesa penetrasse nQ-
edlficio em oque funcclona ·a Asselliblêa; se o motivo ·determinBIIlte da aetual 
mudança f-oi, -como se allega, essa violeneia, A preciso que o Tribunal, para 
manter a autoridade do julgado, faca com que ellSa violencia cesse de uma veoz: 



-237 ~ 

e se respeite a decisão do Tri:bunal, de modo que nG edificto, ~de funcclo-
:nava, quando pediram 'h.abeas-co7"7J'U8, continuem a ex.eroer seu mandato. 

Decidir agora que deve ser em .edificio ditferente, deixando de ~ê a v'.lo-
lencia pr atica-da, •que foi m-otivo -determinante .da mudança, ê sanootonllir o des-
;respe!to á. -decisão do Tribunal. 

Nem se comprehend.e que a mudança d-e uma rua para outra, na mesma 
cidade, faça cessar a coa.cção. 

-Comprehender-se-hia que a mudança de uma cidade para outra tivesse 
esse effeito, mas da rua A .para a rua (8, a.bsolutamell'te não. 

O ·fim manif-esto, evidente, ·do presente pedido de ·hdbeas-cCYrPUB, ê fazer 
com que o Tribunal sanccione, com seu voto, a duplicata de Assembléas. 

O T-rLbunal deve collocar-ee acima dos interesses partldarios. 
O .que o Tribunal decidiu no primeiro habeGB-corpu.a, foi que a !Mesa an-

tiga de'Via presidir a sessão .extraord<ina.ria, até que viesse -tt'sess!W ordinarla 
e se procedess-e .a. nova eleição, na fOrma do ·Regimento da Assemblêa Flumi!"' 
nell8e. 

E' preciso manter, integro, o julgado, mandando que os. pacientes, no edl-
fici:o da Assemb1êa, penetrem e saiam, livremente, -ex.erçam as funcções decor-
rentes de seus mandatoa. 

IDe envolta com esta questão d·e halJ!eGB.OCOf!I'UB, ha uma questão de rec'o;-
nhecimento de poderes, na qual o .Tri-bunal não pOde penetrar. 

T-rata-se de um reconhecimento que se diz fôra feito com tnfracçllo da lel 
eleitoral que, entre outras formalidades, estabelece apurações parciaes, expe-
dição de dip1oona, etc. 

Quan-do se :PÕe em duvida a legitimidade de um representante, o ha.bea/1-
ourpus, segundo opinião que jl!. tem otrVido, neste Tribunal, não pôde ampa-
rai-o. 

O Trilbunal n!!.o pOde di-zer que o individuo A. ou B., fol bem ou mal re-
conhecMo. 

IPor todos ·estes motivos, que expoz, as infol"'llações, nD caso verte;nte, se 
tornam necessarias. 

E; preciso que o .Tudiciario se mantenha d.entro da. e&phera consUtulC!ona.l 
de poderes, que lhe fôr-a -traçad.a. A Assemb-léa qne se reuna, que decida, como 
.bem entender, que apure, como 1he aprouver, que proolame Presidente quem 
julgar que foi eleito ; o Tri·bunal não tem que ver com isto porque ê fun.cção 
:propria, peculiar a O'Utro l)Oder. 

Eis o que entendeu dever reed>tar 
0 SR. MINISTRO ENlll:AS GALVÃO - o(!iz que vem apenas, em PQUCas palar-

vl'as, accentuar o seu voto. 
P.rocede .a. leitura do final da petição de 1r.abeas-corpu8, e declara que os 

pacientes pede'lll para continuar a funccionar no ·edlflcio onde se a.cham a.clual-
mente, fi-cando ru;;sim prev>l!nidos contra actos de violencia, qu~ visem impedlir 
o exerciclo de seu mandato. 

Elles ;não pedem uma ordem de .1r,a/bloos-corp-u3, :para lhes garantir a llbe~ 

dade no edificio, donde se retiraram. 
Ou o 'I\rLbunal eoncede a ordem, nos termos do pedido, para. que elles se 

reuno:m onde se acha a Mesa :Jã mantid-a por habeGB-dorp-us, ou nega, por en-
tenuer que é tumultuaria a reunillo no edificio, que nãD ê destinado ·para a .!S-
sembléa do Estado. 

Quan·do o Tribni!lal, em uma das suas ultimas sessões, ()Oncedeu habeas-
corpus é. Mesa da Asse'lllblêa, fe-1--o, precisamente, nos temH>s <da petlçllo, por-
que os pacientes .então requeriam que lhes fosse gal'antldo o exerclcio de suas 
funcções naquelle edificlo. IHkltle, elles pedem que llies seja garantiK!o esse 
e:z:erC'Lcio, no predio que a 'Presid·encia daquella corPoração, com autori<dade de 
director dos r.especti-vos trrubalhos l~islativos, designou para esse fim. 
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Aecresce que a Assembléa do Estado do !Rio não funedona em proprlo 
do Estado, mas sim em 11.1m·a ea-sa alugada, como ê aquella em que aetua'lmente 
se acham os pacientes. 

Con-cede a ordem de ha.1l'Ba8-c0f'9U8, nos termos em que ê ~edlda. 
0 SR. MINISTRO 'COELHO E CAMPOS - vota. de accOrdo com o Sr. Ministro 

Pedro Lessa, excepto quanto A. responsabilidade elo Sr. 'Presidente do 'Estado. 
Foi conceà1l'ta a ordem on.Os teNnos peàW.O:r, e mandadb @umr a responsab~ 

l~ crim4nal do Sr. Pres-iàe!We do Estado, <.·o·n.tTa o voto i:ilo Sr. :Mmi8tro G-o-
dotreào Outz.ha, que, preUmín:arm!lnte não conhiecia ào pddido . 

.AJOCORDAlM 

PACIENTES - Dr. João Antoni<> doe Oliveira Guimarães e outros. 
IMPETRANTES - ·Dr. Astolpho Vieira de Rezende. 

Nã.o se concede segunda ordem de «habea&·COTpiUI!» para o 
mesmo lim; o .que se deve é dar e:z:eeuç61o á ordem anterior. 

Ocmcede-se «hab00l8-CO'I1VU8» a D61J1Utados de uma Assembloo 
Legis!a.tiva Estadual, -tonpekUàos àe pen.etmrBm no ex!!L!icio àle'sti-
7Wdo áB 8'UG8 settsões, :Para qule reaJieem. as 81Ul8 reuniiíes em o~ 
tro :eãl.ficio sob a prell'ld;encia :aa M!isa Jegal. 

IN. 3 . .fí84 - Vistos, expostos, relatados e discutidOt; estes autos t>m que o 
ad:voga;do Dr. Astolpho Vieira de !Rezende requer ordem de h.abeas.,t''97'1JIU8, em 
favor do Dr. João Anto.nio de Olivei.ra. Guimarães, !Raul de Al-meida Reg-o e 
CoiJBtancio José Monn.erat, !Presidente e Secretar>os -da Assemblêa Legislatilva. 
do Estado do Rio de Janeiro, e dos Deputados IA. mesma \A:ssemblêa Benedicto 
Peixoto, Mario Via.ooa, Henrique Nora, !Teixeira lüelte, IF\randseo Guima.rã-es, 
Sa,ntos Abreu, ·Buarque Nazareth, Ju!lão de Castro, Lem.gruber Filho, Azeve·áo 
Castro, .Francisco Marcondes, Noel .Bwptista, Pedro America.no e Irineu Sodrê, 
allegand<> que não obstante os tres primeiros se &eharem sob a protecção de. 
ordem de •h(llb6CJ,B-dDrpus que lhes foi concedida pelo ·a.ecordam deste T-ribunal, 
de 6 de dunho u.Jtim·o, soffrem com os demais paelentes 'VI&lenclas actuaes e 
ameaças d-e novas violenC'ias, que lhes constrangem a liberdade de locomoção 
necessa.ria. ao desempenho do mandato de que se achS;m legalmente investidos e 

CConsiderand-o, quanto aos tres pr-imeLros pacientes, que swbsistlnd<> em 
todos os -seus oeff-eitos o l!IOO()ordam que mandou cessar-em as a-m-eaças de CQ&<l'-

ção illegal, que lhes ob&tavli!Il o exercido das founcções de <President-e e Se-
cretariQS da Assemblêa do !Rio de Janeiro, não precisam de 'Uma nova ordem 
para o mesmo fim, mas de que se dê execução a que ~A. em fav·or delles fôra 
concedida; 

<Considerando quanto aos demais <paci-entes, qu-e, estando provado dos do-
cumentos que tnstruem <> 'Pedido e nomellidamente da just:Lticaçlo de fls. 3(}, 
proc.essada per-ante o Julz Federal da secção do Est!Ldo do Rio de Janeilro e 
com assisteneia do -respectivo Procurador ISecC'ional, que, Impedidos os mem-
bros d·a Mesa da .Assemblêa -de penetrarem no edi-ficio, onde funccion&vam 
sob -a. protecção da ordem constante do aocordam de v de junho ultimo e nlLo 
havendo sido attendlda. ,pelo Governo Federal a requisição, que lhe di.r!g!Jra. o 
Jul~ Federal, 'fundado no J)arag.ra'PhO 4• do art. 6• da ICpnstltuição,· para cum-
primento do dito accOrdll.o, foi designado .pela Mesa, na fOrma do Regi-mento, 
novo ediflcio para a. eontlnuaçã.o dos tr!Lbalhos da Assemlblêa. e nesse novo 
edific!o continuaram ameaçatlos de violelliCias poor capangas alliciad-os pelo 
Governo do Estado e com a.quiesceneia da força milltar postada em suas im· 
mediaçGet: ; 
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Considerando que os pacientes não podem regula:rmente exercer as suas 
funcções de Deputados senão perante a Mesa COID!Posta dos tres primeiros men-
ci-onados na petição de fls. e cujo mandato s6 se extinguiria, conforme o de-
cidiu o acc6rdão dtado, com a ·eJoeiçã-o .da nova !Mesa na ·época !egw1 ; 

Considerando ·assim que perfeitamente jurídica é a situação dos pacientes 
e ·fundados são, á. vista dos factos e circumstancias provadas d'OS autos, os 
receios das violendas, que os ameaçam: 

Accordam julgar procedente o pedi·do e defer!l-o para ordenar que ces-
sem as ameaças de que se queixam os .pacientes, atim de que possam se relljo 
nir normalmente no ediflcio designaJdo pela Mesa da .AS.semblêa, e ahi exer-
cer li'Vrea de qualquer coacção au constrangimento as funcções decorrentes 
de suas qualidades .de !Deputados, nos termos das leis e do Regimento Interno 
da .AJ;;sembl~a Legislativa, garantidas em tada plenitude as immunidades que 
lhes asseguram os arts. 13, 14 e 115 da Constituição e nos quaes se comprehen-
.de a livr-e ·p.u.blicação pela imprensa de seus actas e d·elbates, •Conforme o decidiu 
este Tribunal ·COm relação dos mem'bros do Congresso Nacional, as quaes são 
equiparadas âs de que gozam os Deputados E6taduaes. 

E como dos documentos Juntos .resulta a r-esponsabHidade do Presidente do 
Estado do Rio de Janeir·o por factos definidos como crimes. pelos a·rts. 110 e 
111 do Codigo IPenal, mandam que se extraiam cópias desses documentos que 
serão remettidos ·POr intermedio do Sr. Ministro Procurador Geral da. Repu-
blLoa ao ProcUJrado.r Seccional do me&Ulo :Estado, afim de '!lue este promova. o 
.respectivo pracesso. 

!Custas ea;-causa. 
:Supremo Tribuna.! Federal, 25 de julho de 1914. - M. M'lllrtmho, Presl-

d·ente. - G. Natal, Relator. - IOljVeira R.õl>eiro. - Leon.i Ramos • .__ Oan.'llto 
· SaraM;a. - Sebastiã-o de Lacerda. - André ·G1av(!Jloa?!Ati. - Godo{redo Oun.ha, 
vencido, de accõrdo e nos termos dos meus anteriores votos. - Ené68 Galvífu. 
- Ped(ro Lessa. Concedi o Ji.abOO!IJ-corpus pa.ra os pacientes se reunirem no mes-
mo ediftcio em que estavam funcclonando, quando foram impedidos de nelle PEI-
netrar. 

A violencia. de que se queixam · consiste em lhes oter sido veda.do o ingresso 
nesse edifício. Para ne!le penetrarem afim de exercerem fun.cções que nin.guem 
lhes contesta, como Deputados que são ·do Estado do Rio. de Janeiro, podia. 
e devia ser concedida a ordem de ihabea.s-C01'Jl'US. Mas, 'facultar a. reuniiLo em 
edificio differente .fOra resolver no habeae-C011P11'8 uma questão estranha. a este 
remedio juridico, e para a qual falta competencia ao poder judiciario. 

Nem ·se diga que a posição d·oo pacientes é inoublt~~;velmente juridLca, 
~nd!scutivelmente legal, .porquanto, ao Presi{lente ê permittido pelo Re,g<imento 
mudar a sêde da. Assemblêa do Estado p111ra onde fOr conveniente. 

·Essa. mudança. que estâ. sujeita a regras não foi feita {!e a.ccOrdo com o 
Regimento. E, portanto, o que legalizaria. a m·esma mudança viria. a. ser o 
accorda:qJ. da concessão {lo halboeas-corpw o que n-ão é possi.vel. 

rrenho sempre sustentado que {) hlbbeas~corpus tem por fun.cção garantir a 
liberd'ade individual, no sent!d,o da liberd-ade de locom{)ção, sendo vedado de-
rimir qua·esquer qu-estões, dependentes {!e allegações e provas que se queiram 
enxertar na decisão desse recurso, de processo -rapido, sem fôrma nem figura 
de jUÍ'ZO. 

•S6 se pôde .examina.r se em •face da.s leis a. .posição dos pacientes é ou não, 
i-ndubitavelmente juri{lica, qua-nto aos direitos que pretendem exercer. 

Não pôde ser acoeita a. doutrina sustentada pelo Sr. Ministro Enêas Gal-
vão, ao ser d1scut!do o habeas-corpus, de que o Tr~hunal deveria conceder a 
or-dem, tal •eomo fo~ ped!,d·a ou !Ilegal-a., sendo-lhe interdlcto conceoer o hailJ'ieas• 
co1·puB coin limitações. 
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!Não ha lei nem doutrinas que amparem semelhante oplnl§.o. Relq'll_Alrld{) um 
htlibeas..,prpus, ao :Juiz cumpre negai-i> ou o conceder, de aocOrdo com as dis-
posiçOes da: lei, e não com a vontade arbitraria das partes. 

A:llega um paciente que é, por -exemplo, Deputado, quer entrar no ed'ifl-
cio das sessões e 'lh'o Impedem, pelo que pede 'llm oob61J8-corpus para ter gai" 
ra,ntldo o ingresso no edifício alludido, e nelle presidir a sessão. 

Verifi-ca perfeitamente o Trlbu.nal que o paciente ·é 'Deputa.do e que a vlo-
Iencia. foi comiD.llttlda, mas nada sabe quanto lâ. qualidade de Presidente allegada 
ou sabe ex!llctamente .o contrario. Por essa opinião dev·e ·ser concedida a ordem, 

Ou tudo se .concede, ou tudo se nega! nll.o é ,posslvel. 
Um lmdivid•uo preso numa repartição fiScal no momento em que commettia 

um furto, é pronunciado por juiz mani-festatne.nte Incompetente, pede um habeas-
COf'1l.'lh8 requerendo que ee lhe <permitta entrar no mesmo edlficlo em que se deu 
o facto criminoso. Não se pOde deferir o pedido, na parte legal somente! 

Ou tudo() se .concede, ou tudo se nega! iNão é possível. 
Concede-se o habeas-dorpua de conformidade com a lei e não de conforuU-

dade com o arbítrio dos .pacientes, ou dos Impetrantes:. 
Com essa restricção sOmente, subscnevo '() IIICcOrdão. - J. L. OoeU1o e 

OafllllJoB. Emitt!D<lo o meu voto, declarei que apezar da concepção() menos lata 
que tenho doo hoabeas-corpus, não duvida·ri!a conced.er a ordem 1rnpetrada para 
que os paci~tes livremente se locomovessem no edificio prQPrlo da .Assem-
bléa, .provada a coacção QU iJmpedimento de penetrarem elies no dito edificio 
e que em co.nsequencia era caso de solidtar informações ao IPresdiente do 
Estado do Rio de Janeiro soobre as arguiçOes que lhe eram feitas pelo impe-
trante em sua petição e. d{)cumentos de fls. 

Dispensou, porém, essas Informações '() Supremo Tribunal, talvez a. vista 
da ()bservação do Sr. Mi·n.istro Relator de que do telegrauima do Ministro do 

· Interior em re~posta a. requisição da força mllltar pelo Juiz da secção p-ara 
garantir os pacientes, constava a declaração d'O iP>residente do Estado de como 
os paci-entes não soffriam ·embaraço algum no exerclcio de slia.s furwções. DUI-
vidava-se da affirmacão d'() Pres1dente do E·stado? Pois era caso de p~l-a em 
prova .por lnformacões em detalhes dos factos contra si articulados e aduizarr 
sa da sincerid!llde da affi-rmacão de garantia, e provldencl~~o~r-se, então com-o doe 
dil'elto. 

Entretanto, preferiu o Tr~bunal deferir logo a ord'em impetrada 'PB.ra que 
os :pacientes func-cio.nassem no outro edi1!1ci{)< desi~gn.a-do IJ)eto P-reli1dente. da 
Mesa da .Assembléa, mamdando extrahlr c6pla das peças e remettel-as ao IP.t~ 

curador d•a RepuMica para a. res-ponsabilidade do Prestd•ente do Estado. 
·Era precisamente o que vlzava o hoabeas-~ Impetrado, isto é, fazer rE!-

conliecer pe-lo Supremo Tribunal a mudança do edl'ficlo da .Assembléa e vir-
tualmente fazer processar o Pre!fi·denle do Estado, fun<:-cionarem os pacientes 
em .outro edifi.clo que níLo aquel1e onde se reunia a maioria da .Assembléa, era 
o melo -combinado ·para realizar a dualida'lle e reconhecimento de poderes da. 
ultima eleição presidencial d'() Estado; o processo de responsabtlidad,e para quioã, 
aparentar o fundamento dessa del1·beração. 

!Não tem o Tribunal que .garantir, em processo de Twbelas-c04"pu.s, senão a 
Iocom{)ção dos pacientes para as suas f.uncções no edi•flclo prprlo da .Asseiillblêa. 

Neste ponto subscr'ev'() o voto do Sr. 'Ministro !Pedro Lessa. E quando (o 
que se contesta) procedesse a .com.pet·encla que se attri1bue o Tribunal para co--
nhecer e approvar como fez a mudança do ediflcio, deveria, pelo menos, fa-
zel-o de aocOrdo com a leL que faculta essa mudança. Ora, a Reforma Consti-
tucional ultima do Estado do Rio dispõe no art. ao: 

•«Por motivo de convenf:e<n.<:ia pU!b-!lea a ~sembléa pOde funooionar eln 
outro loga.r, quoe nã'() seja a capital: 1o, se assim resolverem dois terços dos 
Deputados presentes, quando reunida a Assem'bléa; 2•; se assim resolver o · Pre-
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c~idente do Estado, ou representar a iMesa a maioria d'QS Deputados, nos in-
tervallos das sessõtes. » 

Esta disposição foi trasladada pllll'a o Regimento nterno da Assembléa. 
·Quando mesmo se entenda {].ue taes disposições autorizam tambem, de modo 

im,pllcito, a. mudanca. do ed'ificlo, mesmo n11 oop:tal, estê, oelaro que sO se daria 
a. essa logica, observa-das as mesmas condições de mudanca para fOra da ca· 
pita!. Mas, isto não se poderia dar, nem se deu, além de outras razões, porque 
os pacle.utes, em minoria. na Assembléa, não ·poderiam para a primeira hypo-
these do artigo citado reunir dous tercos dos Deputados, e na segunda hypo-
these do mesmo artigo, .porque não foi a mudança resolvida 'J)elo Presidente 
do Eatado, ou ~equlsi•ta.da pela ma.i&.ria d·os Deputados. 

Onde, pois, a lega.Jidade da mud·anca. para. que aPPr~>ve o Trib'Unal? 
Com a .concessão do habeGa-oor;PU-8 para consagrar essa lllegalld·ade? E' 

a repeticão do caso analogo d·o accordam ·de 16 de junho .deste anno, no qual, 
eotltra o meu voto, se declarou continuar, independente de nova eleição, a 
Mesa da Assembléa do Estado do Rio em sua. sessã1> extraordinarUi, e por 
toda. ella, contra a disposição do :Regimento, assim sem'J)re entendida e pra.ti· 
cada ~pela .Assembléa em tres sessões extraordinarlas, realizadas, em tres an~ 

Iio.s diversos - fazendo em todas ellas a nova. eleiçãO> de sua Mesa! 
Nlio foi debalde que a Con.stituição no art. 69, para.grapho 2• - mamlou 

.consultar â. justiça. do Estado a jurisprudencia federal, na appl!caçl!o das leis 
fede:rees - á. justiça federal, a jurisprudencia looal na applicação das le1s do' 
Estado, 

iEu ·não me pretendia mais competente que a Assembléa do Rio de J"a-
ne~ro na intellj,gencia de uma ·dl.sposiçllo de seu Regimento, por ella :f.'elto e 
uniformemente entendido e praticad:o ;por tantos annos. 

Agom, a mover o mesmo desacert1>, a!l'Provando·se por ha.beas~ a 
mudanca do edifício da .Assembléa, cont·ra a prop.ria Constituição do Estado e 
dando ao habeas-corpus uma elasticidade, que não é consoonte ao seu progresso 
rapido e srlmples sem fOrma nem figura de juizo, contra a doutrina e praxe 
desse iru.tltuto nos paizes que o tem. 

E ainda ~rem in.formações em caso tal, e por arguiéões apaixonadas no 
caso de uma luta formida'Vel, se manda, de logo, extrahir eOpias e remettel-as 
para a responsabil'idade do mesmo Presidente, quando esse havia assegurado 
ao Ministro do Interior todas as garantias aos pa.cientes no exeT()ido de suas 
funcções! 

E' bem de ver: q'\1& essa garantia para funcc.lonar no edi<ficio proprio da 
AsseD!Ibléa, é o que nã:o .queria o impetràn.te, porque basta'Va a dualidade do 
reconhecimento do PreS'Idente do Estado na ultima eleição, que os pa'Cientes, 
em minoria, nil.o :Podedrum. CO'llsegu.ir funccionando regula1'Dlente no mesmo edi-
.ficio. 

~ão me movem pre!erencias; pO>r seus processos se valem os grupos poli-
ticos ; e apreciando os factos, sO viso a lei, e garantir o direito, seja a q'lll&m 
tôr. !Por ·Isso, embora excepcionalmente, eu concederia a ordem Impetr-ada, pelo 
!l'ecei;o dos excessos da luta em que se degladiam. os politieos d·o Estado do Rio 
de .Ta:neiro, ..:e ella não envolvesse a approvaçl!o ind®ita da mudança Ulegal do 
'l!dificio da Assembléa e a reflponsa,biUdade do Presidente do Estado, sem se 
quer as informações que reputei necessarlas para uma medida de tal gra'Vidade. 

Vel!ICido na preliminar, quanto á:s informações, não posso subecrever a or· 
dem nos termos oem que a .concede o accordam. e ~or isso a deneguel. 

FIM 
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