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SENADO FEDERAL 

SE·SSÃ·O D•E 26 DE DEZE M B R O (1914) 

"Foi presente á C'.)mmissão de CoU:stituição e Diplomacia o 
protesto subscripto por 27 membros da Assembléa Legislativa do 
Estado do Rio de J·aneiro e dirigi-do ao Senado Federal, contra a 

concess~Jo de habeas-corpus feita pelo Supremo 
Pa.recer T1:ibunal Federal ao Senador Nilo - P eçanha 

'"para iussuni~r o Gov<irno· daquclle E stad o e 
exercel-o ·por todq· ? tempo do mandato". 

A O\ommissão, considerando que ~auto o Senado, como a Oarnara 
dos Deputedos, já se manifestarnm sobre o assumpto, conformr os 
pa110ceres da·s commissões respe.ctiy.as, declarando que só ha no E~~ado 
do Rió de Janeiro uma. Assembléa que é a comp•)sta· pela maioria dos 
Hms membros, ·e, portanto, só um Presidente, que é o reconhecido por 
essa maioria, n~o havendo, pois, dualidade nem de assembléa, . nem de 
Presi·dente ; · _ 

Consider and-o que o Congresso Nacional só poderia decretn:t a 
. intervenção se houvesse essa dualidade j e que nem o Poder Executivo 

pôderia fazer senão á requisição d-0 Governo legitimo do Es.tado, nos 
term\os do art .. 6°, ·§. 3°, da Constituição Federal; e assim tambem 
o Po·der J udiciario, pois ttata-se de assumpto mér amente politico, 
da alçaçla dos poderes poli ticos, de accôrdo com a respectiva Consti-
tuição; é de parecer e requer seja archivado 1) .Protesto, ·porque -0 
Senado não admittiu a existencia de dualid a.de de. •assembléas no 
-Estado do Rio de Janeiro e considerou unica legitima a que é presi-
dida pelo cidadão Luiz Carneiro de Campos Ponce de Lé'0n, cujos 
membros subscreveram o respectivo I rotesto . 

Sala das commissões, em 26 ele dezembro · de 1914. - F . Mmides 
de Al11w~da, Rêlatoi:, Pre-sidente. - José Eiisetbio. --:· I-Iercili'o l.ii~." 

A AssGmbléa Legislativa d'o Estado do Rio de Janeiro; na ddesa 
de suas, prerogativas, consagradas no art. 42, §· 1 º, da Constit'Uiçãn do 
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Estado, na defesa da auto1iomia elo Estado; e , acima de tudo, empe-

nhada na fiel execução do regímen republicano, 
R.epresenl.'s.çiw vem de noi\.l á presença do primeil'o magistrado 

da Nação iwctestar contra a invasão_ cl'e suas 
attr ibuições privatiyas pelo Supremo Tribunal Federal que, com 
manifesto desprezo el a magna lei citada, decorrente da facu11ade que 
a.os Est.ados da Federação .Brasileira OlltOr[<Ju a Constituição F ederal, 
no seu art. 63, quer so brepôr-se á vontade do eleitorado flum:nense, 
a. quem compete, na fórma do art. 42, citad·o, a escolha d.o Presidente 
e Vice-PreS1·dentes do Estado, impondo a posse, no primeiro desses 
cargos, de um cidadão denotado i;as urnas. 

Da primeira vez que, como poder constitui.elo ·do E3tado, rep re-
sentou esta .Assembléa ao Poder Executivo d.a Republica, res0lveu 
-u Chefe da Nação, em data de 8 de outubro do coITente 11nno, affe-
ctar ao Congm~sso Nacional, dc'nÜ"O de sua inilluclivel competencia, 
0 exame da questão, antes que se produzissem maiores males á ordem 
constitucional do Estado. 

Os d ous i·ancos · do Poder Legislativo da Republica, estudando 
o caso pelas competentes CommisEíjes do Senado e da Camara do3 
Deputados, decidiram, o Senado por 30 votos contra 8, e a Carnara 
unanimemente, approvar Jos1 i'espectivos pa-receres, opinando que não 
estava altern·da a fórma republicana federat iva, poi·que "no Estado 
ô.o Rio de Janeiro exerce as funcçõ·es. de Presidente 11m cidadão cujos 
poderes não sãio cont,estados e cem cl1e. se · co1"respondem os outl'of? 
poderes estaduaes e federaes : funcci<ma regu larmente o appá!·elho 
jucliciario, em virtude de leis cuja legalidade n·ão soffre contestaçrh. 
E, quanto ao Poder Legisla~ivo, a inaioria de seus membros se reune 
llO edifício proprio, encetados <>s seus ·trabalhos no .dia taxativamente 
fixado pela Constituição e com es3a Mesa: e essa .maioria.: se en tendem 
os outros poderes estadm:e'I e o.s poderes fe.de raes". Disrn mt!ÍS o 
parecei·: "A reunião da . m~n oria só tem a seu favor a . dec"1são dó 
Supremo Tribunal F ederal, garan tinclo aos membros legítimos qüe 
iunccionavam nas sessões preparatori as da extraord inari a, uma pro-
rogação. de mandato que, 11lém da incompetencia constitucional, é 
contraria ao. espirit~ do regimen republicano, que dá ás rnaioTias nas 
.Assernbléas a supremacia nas decisões, e, portanto; não ~e póde ·dizer· 
que <Os elementos políticos em conflicto no Estado d·o R '.o de ,T aneiro . 
tenham perturbado a fór.rria rnpublicana federativa naquelle Estadq. '' 

Estudando a càmpetencia elo Poder Judiciario na especie, affil·-
mou o douto parecer que: 'lEm mrnhum dos ilens .elos arts. 55 a 62 
da Constituição Feclernl, se encontra que o ·supremo J\·ibunal po·sa 
regular a vida d-0s corpos poliiicos da União, ou <los Estados, inter-

.pretando as respectivas Coustit1:1ições e leis especiaes ou peculiares 
o.os mesmos Estados, senão em cnsos de revi·são de processo·s fiu·clos 



e 1~os casos · oo:i1cretos especializ,gdos no n. 111, do art . · 59, pelo que, 
npezar do espírito moderno de arp.pli1çã,o do hiabeas-corp1M1 ~ã:o pó<le 
o Poder; J udiciario invadiT a ·esphera ele acç.ão da União ou dos E sta-
dÔs, torn~-11do deLberrções que infrii1j'.am ·disp-0.s\ções positiv:as <las. 
Uonstituições estadi.rnes e até os Regimentos que . estatuem solJrc a 
vida interna· elas corporações pol_iticas. 

. O caso contrari:o fôTa a perturbação ela harmoni.a em que deve.m 
viv~i· os tres poderes focleraes e da independencia qué cada· um dellés 
eleve c.oéllservar, embora essa · fundamental harmonia. . . 

De.~l'arlc, cZ.eneg·ada a .compcf'en.cia do Siwremo 1'ribiinal Fw.·le11al 
'fia.ra 1·econ7V.;c.er ·podMes a · ],lf.esas de Congressos estadua€is, nenhwn 
cff.mto deve ter a del·1'.bemçã.'.J dos seiis aqcórdã,os, ,•rvanda,1Ufo que per-
s·ista. em 11ig·àr wm·a }Jf13•s(J, da Assci.rrvbléAa. Legislat.iva; desde qiu~ a rr.aio-
1··i.a dos respectivÓ.s rne1i•l;111os, de .taccôrdo com c6 Const.ituiç<io do Estado ·• 
e ·o·R eg·imcnlo I nterno da . rr~ ;srr~1 a ilssVJrhb léa, escoZ:he•rem oi<! sel'!.ls· sub-
stitutos.'' 

.. E studando as disposiÇões 1egaes em que se baseou a maioria <l.2 
lissembléa para elegeT sua Mesa, assim conclue -0 abalizado parec~r: 
"S<io, pois, deterrp,imações · i'mpeTalivas que dize.m re1sp:ita á organiza-
ção. política àe um'a corporaçíJ,o lambem politi.c.a e a,t.é ahi nãc, vai 
li . corn,-[htencia do Suprerrvo Tribvn:al Federa•l." 

N e·sta· orde;n de idéas, que consubstanciam. a n~tida comprehen-
.são elo nosso reginien, não julgou a Com.missão ·de Constituição e 
Di ploma~ia, . e· com ella · o Senado, que . fosse cas.o de intervençfü:i no 
Estado e . mai;i.dou archivar a Mensagem Presidencial. 

Não foi menos expressivo o parecer ela Commissão de. Col.lst.i-
1uição e Justiça ela Camara elos Deputados. 

Depois de histoTiar os factos e· aprecia~· os documentos SUJeitos 
ao seu exame; diz o parecer ~a. Oommissão, unanimemente approvaclo 
pda Camara : · 

"Seus pó·deres . coJ1stituiclos : es'tão exi:lrcidos legitimamente : o 
Poder Legislativo, por uma Ass.embléa, que funcciona e delibera com 

·a maioria absoluta- de· ·seus memb.ros, que é a 'expressão genuin11 da 
corporação, em sua sécle lega), reconhecida· por toaas as autoriclades 
da União e do Esta·do, correspondendo-se com o Chefe da N nção; 
li P9der Executivo, .pelo Presidente eleito, estando a. co11clt1ir o ser 
período governameµt·al, e já tendo seu suc0essur eleito em memoravel 
pleito .. reconhecido e procla1irndo pela Assembléa: Legislativa rr~ fó1~ma 
pr~r:;cripta na r~spectiva .. Cons~ituiqão; .o Poder J ucliciario, por . seu 
T:nbunal Superior é Juizes 13111gularns, exercendo a distribu ição da 
.justiça_ e amparrmdo o~ direitos em )itigio. 

Nestas condições', ao em vez ele intervir o Governo Federal rws 
· llQ}~ocios peculiares ao Estado do Rio de J aneii:o, cumpre aos potleres 
:fetleraes, quer · Exenltivo, Legi'slativo ou J udiciario1 reco.µhecer-lhe. 
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na ·fónna do art. 65, ·~ 2°, .da Oonsti tuição ' "em geral todo e qualquer 
podei· -011 düieiitos qu~ lhe não fôr negado por cfaumla expr!:J:ssa- O\l 
1mplicitamepte contida nas clausulas expressas da Oonstit-u;i\)ã9'1• 

Pro segue o parecei:; . ... . 
"Nem se- póde preténder que seja admittida ou autoriiada a 

iütervenção ·do Governo Federal, sob ó fundamento de manter a 
fórma rnpublicana fêderativa no Estado do Rio. de Janeiro, porque 
à mino1'ia. da Assembléa Legislatii,1!, com fi'>n.8 f:endenciosos, se_. sepa-
rou da mw1:o'ff'Í',a e se reunia em .e.dificio iUegwl 'lJ1ob qwalqwei· rotulo, 
ainda mesmo (];o dei Poder Leg•h'latifV1o do Estado. E' uma. ques.tão 
secundaria, que não perturba o exercicio legitimo dos podér.es consti-
tuidos; porque : ·"é 'f'égra nos co1;pos coU~cm:V'Os que a d!ecisão pé1rtenc; 
tÍ ,rrvaiorla, s1tpponclo-se . qiie com e,ll,a, está a. rw;ãp" (J. ·Barbalhó., 
Ooinmenta:rio) ; e, por isso, vulgarmente se ·diz que ondl:l está a maio' 
ria se r~conhece a effica:cia ela propria corporação. 

· Entretanto, se essa situação fôr aggravada por ·actos ou· factos 
da .facção dissi7dente da Assembléa Legislativa, alterando ou pertur-
bando a cird~m publica ou a tranqu illidade -do E stado, os pod.ere~ 
constituid-0s exer_cerão sua autoridade .e até, quando careçam de recur-
sos federaes pela gravidade dos acontecimentos, o que, aliás, não é 
de presumir, appellarão então para o Governo Federal, na fórma do 
n. 3, do art. 6°, . da mesm~ Constituição. 

Não 1alo.;ra tão pou.co (!:Sf1a situação traçada pelos zn-inçiip~bs con-
stfitnci1onaes, li'.tfle?1almente applioados, ó fo:z~~to de hmver a· .Suprc;m.ri 

·Tribunal · concedido ia.os m.embrds da mimaria da Assembléa Legisla-
li'v,a duq.s ordens de "habeus-corpus", sob a aUegação se·diç.a ele 'V·io -
lencias po1· parte dos pode1•es canstitluiilo<S do EstaiJkJ/' 
· ·se, dé facto, essas -ordtins de habeas-c'Orrpus, no co1iceito dos pre-

elaros · MinistTos Pedro I,essa e Ooelho · ·Oampo:s, ciOnstituem um 
attentado c·ontra o principio da divisão e independencia dos poderes 
politicos da Republica, invadindo a esphera ou a alçada exclusiva 
dos poderes denomin.ados politicos pela natureza de suas funcções. 
incorrem i(k,'Js .iid{Jiados e;m nullic~ade visce'f'o,l que l'hei1 tira a '.anto1'i- · 
dade e efficaJcia . 

.1 admitfir, diz ainda o pare.cer, que ois tribunaes .f edera,·s, a pro. 
po·sito de p1·oc.~ssos crim1in.a~s pogscirn intenJi<T no regimen int&l'11or i!Jc>S 
Esta.dos, preterind.o us' ga,r.aníias com que; ~ 'llB~pe.~~ims Oonstit11.içõ~11 
a·mpar.am a integr.i.da'd-e· e a Í1idepe?idencia de funcç6es pub/ticas, é lfnni -
quila1· .a auto1wmia dos Esf;ados, é fe1·ixr de mo1·te o regi-inen fe ;lP.ra.-
tiv.o, que. al.iri.s, a OoMtituição Fed1Jral declarou. i"rn,tangiveol n.a § 4°, 
do art. 90. · -· · 

Ora, . se wna lei ·dispqndo contra os preceitos da Oonst.~ t.ui cão 
nã:o tem applicação nem ~fficacia, porque a . Constitui cão ·P- ,, lei 
predominante, superior ·a qualquer resolução ordinaria ·da Legisla-
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tura, na phrase incisiva de· Marshall, uma sentenç·fl:, por mais respei~ 
tavel que· seja o 'hibunal. que a profere, é egualment<-1 · inefficaz e. 
inapplicavel em_ tudo que viole os principíos elem~nt~res do regimei1 
t• as disposições da lei prerlominante, que é a Oonstltmção. E conclue: 
f'Lei . feita e sentença proferida contra dispositivo · da Oonstituiçã.,o, 
IJão "é lei nem é sentença ." · 

Apezar da sã ·'<lout/.na. consagra.da nesses dqutós pa:receres, o 
candidato derrotado na eleição effectuada a 12 de · julho dio corrente 
anno, para _Presidente do Estado , recorreu ao .Supremo TTibunaJ 
Fed-ernl pedindo uma ordem de liJabeas-C!o1·pws pa:r·a e~ipo~sar-se _do 
G•overno no dia 31 do corrente e exercer a.s respectivas fun,cçoes 
d1üante o quatriennio ·a iniciar-se. E o Supremo . Tribunal Fedt.ral, 
;ipoiando-se nos hlabe,(JJs-corpus que e·xpedi1•a em · favor <la· Mesa da 
minoria, pror-0gan<lc-lhe o mandato, contra disposição expressa <lo 
Regimento da Asse'mbléa ·que, no art. 15, § 2°, manda qµe se pro~eda 
~- eleição da Mesa no dia da instal1ação dos trabalhos, quer se trate 
de Sessão . or·dinaria ou extraordin.aria, e:x:pediu a impetrada ordem. 
nos. tern1os . do pedido, rnconhecendo ·os poderes de um cidadão ao 
t:xúcicio' de um cargo para o ·qual não foi_ eleito. 

Nem colhe a excusativa de ignorar o Supremo Tribunal ·Federal 
no momento <le proferir essa ·absurda· decisão, ou allegação do qne 
não sabia haver •Ó"µtro legalmente .reconheci:do pelo poder competente. 
porque · esta Assembléa remettera em tempo, apezar de não lhe terem 
sido soliicitadas informações, certidões dfl. acta ·de apuração e Teco-
nhecimento ·de poderes · elo Presidente eleit-0, por onde se vê -que o 
Senador Nilo Peçanha obteve apena-i;; o terço da ·votação alcança<lR -
pelo seu competidor victori-oso, ·O ·Dr. Feliciano Pires de Abreti Sodré 
J\mior, a quem cabe de direito . o governo <lo Estado no proximo 
qua triennio. 

A -Assembléa Legislativa do Esta dó do Rio. de J aneir-0, cuja 
legitimidade de poderes foi sol()mnemente reconhecida pelos dom 
pareceres citados, não p'Óde conformar-Se com a· cassac.:ã-o de suafi 
attribuições privativas e intransferiyeis. por fo]:Ça de uma or·d~m de 
habeas--corpns qu~. a ser cumpr'da, collocaria no Govérno do Estado 
um cicladã-0 não eleito, . nem reconhecicfo pelo poder competente; vio-
là.ria os principias funda.mentaes do regim.en, su:bverteria a oálem 
ron11~itucional no E.stado e perturbaria, s_em duvid.a, a tranquillidade 
nubhca . · · · 

Por e.sses fundamentos a Assembléa vem novamente e~~Jôr in 
V . Ex. o aue occorre nesta unidade da Federação e que possivelmente 
l13vará ·o Estado á conflagra cão, na · defesa de sua autonomia. feriil·ii 
nela pretendida dualidade 'de governo que o :recente iulgado do 
~lunremo Tr_ibUirnl Feçlera!" quer· implantar a partir de 31. de dezem-
hro proximo. · 
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Os Deputados. á Assellfbléa. Legislativa do Estado do l~io de 
Janeiro, desta occ!lsião se prevalece.m para rnnovar a V. ;Ex. os pro~ 
testos de sua mai~ alta consid0eração e respeito . 

Paço da AsEembléa Leg"·slativa do Estado ,•do Rio de Jauei1:0: 
cm Nictheroy, 18 de de2embro .de 1914. - Liiiz Oarneiro de Oam.pos 
Pond.e · de Léon, Presidente. - Theo<.~orn Figweira Ck1 A:lme'.dla, 
1° Secretario. - 0"Soar L e-i:te Pinto, 2° SecretaTio. - Ad!ilio da 
S ilvà 1llfoonllei710. ~ Liiiz Teixeira Delomil. .:__ · João A nl'0iio dh Silva 
Sanches. - .Antdnio Simões PÚe,S Condeixa. - Roberf'o Baptista 
Perc•' .. ra. - João QitJiri11J:;. à.a Rochh, W ern;~ick . - E 1·era1'do Ad_olpho 
Ba·ckhense1'. - Sam1wl Nestor Jlfo,(/,1•uga Gosta. - J oã.o M.a1iit1, ffi.i 
Rocha W en1 eclc.- Afranio de .. Albnqnerq'IJ!e. - José Teixe·ilra L·im.a: 
- E dit<wdo P·01·teN°a. - RlJ.mu.ló · ela Gamara Barreto . - A me1rico 
Lassamce. - Octavio Asccli. _:.._ 1Vlarwel Dua1'ie. - Mam:ílel F~rnO!n-

. des 'ãa Si.lveira. - a.alldino do T1 IJJlle Sí.l'l,'[J,, - AlvMO A 'l.l{fll.Sfo de 
lllora·es Di11J'.z . - J•áã'O Norberto iln Silva Freire1, por si e, devida-
mente autOJ'iza do, pelo Deputado Roracio Gomes Leite de CaHa.lho. 
- Alva1·0 Rocha Per.iira da i3'il1.wi. - Joaqwvm· Rib.ei1·0 dei AvelLcir. 
- 8ergio Pitta de Castro, . p. p. a Theodoro Figueira de Almeida. 

O Sr. Men.des d·e Alnlie.i.d'a - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. 
que consulte á ·Casa sobre si conce.de urgencia par à ser · immediata-
rnent·e discutido ·e vota·do o requerimento da .. Commissão de Consti- ' 
tuição e Diplomacia, que se acha sobre a mesa. 

. . 

O Sr. Presid·entie - O Sr. Senador Mendes de Almeida requer 
itrgencia para ser immed iatamente di scutido e votado o requerimento 
da Commissão âe - Constituição e Diplomada, · que se acha sobre · 
::i. mesa. 

Os ·senhores que approvam o requerimento, queiram levanttir-se. 
(Pausa.) 
· Foi approvado. 

Discussão unica do parecer n. 189, de 1914, d-a Commissão de 
Constituição e Diplomacia, ·opinando que seja archivado o protesto, 
porque o Senado não admittiu a existencia de dualidade 'de As~em

bléa no Estado do Rio de Janeiro e considerou 
Discussão unica legitima a que é presidida pelo cidadão 

Luiz Carneiro de Campos Ponce de Léon. 

O Sr. Leopo,'.do ·d·e ~11'1hões ~ Sr. Presidente, eu suppimha 
que o requerimento do nobre Senador ,pelo .Estado ·do Maranhão fosse 
mm sacrificio da ordem do dia, isto é, que delle tr_atasse o Senado 
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1.o~teriormente. á votáção das ma,terias dadas para, a ordem d-J .. dia 
de hoje. . . 

Não· pretendia entrar no debate; .venho apenas . faze~· a~g1.1mas 
observações, extranhando . que· ~ · intei:ron1pa. a or.dem ~o <l·t~; .par;:t _a. 
discussão .. de · um pa·recer que não .foi pubhca·do, e . CUJa 11=1itura. JJao 
foi · ouvida. · . O SR. PRESIDE~TE - Os requerirq.entos de urgencia são . prec1sa-
mente . para isso: para -interromper a ordem do dia; . · _ 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O parecer esta destinado a nao. 
ter ·debate e a ser approvado, como foi o anterior, sobre {) mesmo 
assumpto, ás pressas e sem exame do Senado . . 

Eu ·vot·o i}ela conclusão do:. parecer porque elle ·dá, de facto, á 
representação da pseudo Asrnmbléa estadiuil, o destinQ qu~ · elle 
·merece - o arc·hivo. Mas, não concord·o, como já tive occas1ão de 
ponderar, quando o honrado .s~nador pelo· Maranhão aqui apresentou 
,, Eéu parecer sobre o caso do Rio; não concordo com os con1Side"l·am,da 
de S . .Ex., embora acceitos sem Testricções po.r seus coHegas da Com-
missão. 

Diz a c-0nclusão do parecer: "seja archivado o protesto da 
Assembléa". De accôrd-0. Mas accrescenta: "porque -0 Senado· l?-ão 
admitte dualidade · de Assembléas no Estado do Rio". Ora ,. essa dua-
lid ade não precisa · de li cença do s ·enado, para que · exista ·ou se dê. 
S(· existisse se imporia ·á consideração dos poderes publiws. e p1·inci-
palmente. do Poder Legislativo, Teclamando a intervenção. · 

Acredito que no Estado do Rio de Janeiro não ha· dualidade ele 
Asse:iubléas, porque a Assembléa legal, uma e unica, é pr&Sidida por 
Mesa differente da que está indicada no parecer da Com.missão, e 
&ssim foi considerada pelo Poder J u<liciario, sendo seus act9s tam-
bem julgados validos ainda· ha poucos dias pelo Supremo Tribunal 
Federal 

Sr. ºPresidente, foi convocada uma AssembJéa extraordinari"a no 
Estad·o do Rio de Janeiro, nat1iralmente para tratai' de assumpto 
grave e urgente. 

Reunida a Assembléa, o Presidente do Estado não se lhe dirigiu 
em mensagem e, ao contrario, aconseJhou a0s seus amigos· -0 não 
comparecimento á sessão, a pretexto de que a Mesa nã,o e#a J.:•gal. 
Reconhecida a legalidade da Mesa p~llo Poder Judiciaria, dias depois 
houve numero legal pan ir"lstalliaç;ão doP; trabalhos. Não tendo o 
<Joverno ·até então clirigi1do mensàgem á A:ssernb1éa, esta Tesolveu 
proceder. á apuração da eleição presidencial. Esse acto da. Assernbléa 
é le1?:al e foi reconhecido pelo Poder Judiciariõ. 

Deante disso qualquer requerimento ou moção votado pela Ca-
mara ou pelo Senado, na.ela significa, nenhum alcance poderá ter. 
O Congresso só poderia intervir ·no ca30 por meio <le um · projectn 
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de lei, que corresse t-0dof? ·os tramites regi.mentaes, em uma · e em -Olt!ra 
diJ:s duas Oa:ias. . . . 

. Intervir •3m um Estado por meio de . um requenmen1Jo, . CUJª 
conclusão contradictoria nos eeus tenpos, ora_ reoonbece -a inexi;;ten-
cia ºde dual-idade de Assembléa, ora elege ep.tre duas Asseml:iléas, uma 

. pseudo legal, é um maneje que a gravidade d-0 assu?J.pto não perqi.itte, 
nem · os precedentes desta Casa o autor~zam. 

Voto pela ·conclusão .do parecei·: archive-se ~ . protesto · da -sup-
posta- Assembléa do Es~ado d-0 Rio. 

E) encerrada a discus·são . 

. O Sr. Araujo Góes (pela orderri)· - Requeiro a V. Ex., Sr: Pre-
,,idente, que consulfe o Senado sobre si conc~de votação. nominal; para 

-0 requerimento, 6uja ·disrusEião aca.ba <~e eer . 
Vq.tação encerrada. 

O Sr. Presidente - Os Srs. Senadores .que 
approvam .a votação nominal requerida pelo nobre Senad01· ·por 
Alagôas, queiram levantar-se: · (Pl(//l/,SIJ,.). 

· Foi approvada. 
· Vaé-Se proceder á chamada para votação n-0minal das c-0nclasões 

do parecer. . · 1 · 

Os Sr.s. Senadores qu~ approvarem as conclusões,_ respondei·ão. 
si11i; os que as não approv~,Lrem, dirão, não. 

Procedendo~se á cham~da, ·resp-0n.deram - sim - os Srs. Pi-
Tiheiro M~chado, Araujo Góes, Pedro Borges, · Gapriel . Salgado, 
Artbur ~mos, Indici do Bpsil, . Mendes de. Almeida, José Euzebio. 
Pires Ferreira, Ribeir01 Gonçalves, Tlb~Jmaz Ac.ciioly, Antonio de 
Souza, Epitacio Pessoa, Walfredo Leal, . Gonçalves ::Ferreira;, ·Ray-
mtindo de Miranda, Aguiar e Mello, João Luiz Alves, Bernardino 
Monteiro, · Erico _ 0-0elho, Alyindo Gu anabara, Sá Freire, Augusto de 
Vasconcellos,_ Alfredo Efüs, Leopoldo de Bulhões, José Murtinho, 
A. Azeredo, -Xavier da Silva1 Hercilio Luz e Victorino Monteir-0 (30), 
e - não - os Srs Gomes Ribeiro, Moniz Freire, Adolphü' Gordo e 
Francisco · Glycerio. · 

'-º Sr. Presidente - O, parecer foi approvado por 30 votos con-
tra quatro. 

O Sr. Adoipho Gordo . (pela ordem) - Sr .. Presidente,· mando ' 
ii. Mesa a seguinte declaraçã,o de voto : 

" Declaro ter votado contra o parecer por não haver o Oon-
grn~s~ rec-0nbecido a legitirq.idade de quarlquer a, sembléa . do Estado 
do Rio," 



O Sr. Ribeiro Gon ça'lves (pela ordem) - Vou enviar á Mesa, 
Sr: Presidente, a seguinte declaração de voto: 

Declaramos que votamos apenas pelo archiv.amento e J:!ão pelas 
i-azões que a justificam. 

O Sr. Epitado Pessoa envia á Mesa a seguinte declaração 
de voto : 

"Declaro . que votei. simplesme~te' pelas, · conclusces do parecer 
li. 189, ist·o é, pdo archivamento do _protesto da Assembléa do E5tado 
do Rio." 

o. Sr. Pres idente As decl.arações de VV. Exas. constarão 
da acta. 

Veem á Mesa, e são lidas as segu';ntes declarações: 
. Declaramos ter votado contra o parecer por não haver o Oon-
g:resso rec-0nhecido a legalidade de qualquer Assembléa do E~tado 
du Rio. · · 

·sala das. sessões, 26 de dezembro de 1914. - Glyçerio. - .Adol-
plvo Gord-0. 

Vote-i não por ser contrario ao archivamento· pel-0 princ1p10, que 
combato, defendMdo no pareceT, de úão ter o Poder Legislativo 
competencia para examinar essas questões. 

V-0taria, entretanto, pelo archiv.amento no ·presente caso, cm 
e~pecie. 

Sala ·das se.ssões, 26 de dezembTo de 1914. - Muniz Freire . 

. . Declaro que v-0tei siµiplesmente pela conclusão do parecer ti. 189, 
isto . é, pelo archivamento do protesto da As.'S•emb1éa. .do Estado 
do Rio . 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1914. - Epitac:'° P cEsoa. 

"Declaramos que votamos apenas pelo archivamento e não pelas · 
rnzões que a jmitificaram." . . 

Sala das sessões, 26 de dezembi-o d~ . 19i4. ·_ Rweiro Goiu;al.r-13s. 
-- L . de B1ilhões. 
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CAMARA .DOS DEPU T ADOS 

SE·SSÃ O O.E ·· 24 DE DEZEMB R O 

O S r. Qtimer cindo RJbas (*) - Sr . Presidente, pedi a palavra 
uu,icamente para .requerer ·a V. Ex . . consulte á Casa: sobre si consente 
na publicação, rio JYari.o do Oorigresso, do telegram~na que o Exm. · 
Sr. Dr. Borges de 3fedeiros, Presidente do Estado do Hio Gqmde 
dq Sul, acaba de Çlirig:r . ao Pre.;iden1e da Assembléa Legislativ:.i. do 
Estado do Rio <lc Janeiro,· telcgramma . ql~j3 valQ por um protesto 
solemne, contra a doutrina anarchiz!l!dora, sustentada, . pelo . Egregio 
Supremo T"ribunal Federal no habews-corzms concedido ao Sr. Nilo 
Peçanha, doutrina que, a prevalecer, constituirá uma ameaça perma-
nente á autonomiú de todo3 os Estados ·da Federacão: 

1. Penso n.ão erra.r, Sr. Presidente, ·asseverando, a V . Ex. que lodos 
os· 'memb1'.fi~ da bancada 1·io-grandense estão de perfeito accôrdo com 
os -termos desse telegramma. (Muito bern; rniúto bem:) 

O S r .. Pres i.dente - O Sr. Deputado Gümerciudo Riba-ci requer 
seja publicado no Diario do Oongréssa o · telegramma a que acaba de 
se -referiT. · 

Os senhores que approvam esse i·equerimento ... ,. . . ' . 

O S r. Mau ri cip de ·Lacerd•a (pela · 01·de.?n) __,_: Sr. P;residente; 
tenho mais de uma vez co.nfessad'o mista Casa -a minha franca.vflL1mi-
ração pera pi"obida<le politica ql:).e os Srs. _situac:.onistás rio-g1:anden- · 
:;es põem na adrriinish·ação publica do ·seu Estadó, como ·no seu cred9 
republicano no paiz. · · ' 

Sou, por isso, insuspeito para qualif:car de - lament-avr.l -
L' telegrarnma do fü.. Borges de Medeiros; e quando fosse élogiavel 
esse · telegrarnma·.,. lamqi.tavel então seria a ausencia · delle por 0cca-
s;ão do bombardeio da Bahia, do . bombardeio de .Manáós .. . · 

O SR. RAUL FERNANDES - ·Apoiado .! · 
-o sr~ . 11'1Au1l.e~OIO DE LAOEnllA - do projectçi de i ntervc11~ão . em 

S. Paulo . . . · 

( *) <D-'scur~{) µro.fei'ido na hora do ex~edicnte. 



o SR. RAUL "FERNANDES P.or occasião da intervenção no 
Ceará . .. 

O SR. MAuRiCio DE LACEIWA - .. . da intervenção no Ceará, e 
tantos outros factos, inclusive os fuzilamentos do Sat-ellite, ais_ asphy-
xias da ilha das Cobras, occasiões em que, estou certo, o nobre cora- .· 
ção do illustrn Preside~ite rio-grandense sangrou com o coração de 
slia Pa tria. 

Ditas essas palavra.s, com urbanidade e cortezia, grande res.: 
peito e maior acatamento, pela sinceridade polj.tica dos S:s. rio-gran-
clenses, para não dar secca e duramente um voto contrano ao · n>que-
rimento do honrado Deputado, - creio que d~ toda sua bancada -, 
acho . que. não acolherão tambem como descorteiia ou ·accinte pessoal 
a SS. E Ex. e · ao seu· Presidente, o voto que, assim fundamentado, dou 
no requerimento, que t-0mei· a liberdade de ' fastimar; depois de lem-
brar· a ausen·cia ·de telegrammas identicos, em casos que se passar.aro, 
sob esse deploravel d~scu'.do ou · silencio já réferido,· posso qualificar 
ele lamentavel ou taTdia a explosão patriot·ica d-0 honrado P.residente 
da terra gaúcha. (Muito be·1n; ·muito bem.) 

Consultada, a Gamara conce·de a publicação pedida . 

DOCUMENTO A QUE SE EE:ffiERE O SR. DEPUTADO GUMERCINDO RIBAS 
-~ ..• 

"Porto Alegre, 23 ~ Tenho a honra de .accusar o· recebimento 
do telegramma; em -que .me communicaes haver -essa illustre· Assem- · 
Héa resolvido representar, f Ollectivamente, aos poderes político~ da 
~ação, expoi;i.do~lhes a sit~~ção . a q_ue ficari~ reduzida a -auto.n?m~a 
do Estado s1 vmgasse a IIfdeb1ta · mtervençao do Poder Judie1ar10 
Federal, 0onsagrada em hab.ças.-oorpus, . concedi'do. a um candidato. não 
eleito nem reconhecido. Apvlaudindo a digna attitude dessa . Assem-
bléa, na · defesa das s1ias Plrerogativas e da autonomia do . Estad-0; 
cumpro o dever de manifestar-vos nossa solidariedade cívica contra· 
D. insol~ta decisão. j_~dicfal, ~ue ame~<f'.1_ tão _graveme~~ ~ e~tàbilidade 
do reg1men federativo. Re~olviend>0 ~ntervir na vida rntnn:a eles.se 
E~tado, e . pata . con~t'.·tuiT-1ve arbit:ar~a_:nente. seu . Govei.:10, o · Su-
premo TribunaJ exorbitou suas attribmçoes, v.10lou grosseiramente a 
Constituição, desprezou elementares . dietames, de J ust~ça. · . 

.. Ooino exphca· Cooley,· o Poder J udicia1;io pouco ou mesmo nada 
tem que faz.e.r sobre questões suscita~as pela intervenção federal nos 
neg·ocios peculiares aos Estad.os. . . · . , 
· Em toda. a parte a fv:o,cçã,o interventora compete, em regra, 
ao :foder Legislativo- ou ao :Executivo, segundo a natureza <fo caso·. · 

. E' .º ensinamentó das Constituições americanas em · praticá, e, 
assim, tambem se entendeu sempre entre nós, enÍ casos semelhantes 
ao desse Estado. Admitti<laJ porém, a competencia judiciaria para 
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íntervÍr 11a mesma medida facultada frOS outros po_deres, era evidente 
que a íntervenção só é 1::dmis;;ivel ~os casos excepcionaes do aT.t. 6° da 
\jonstituição. l'l ão occonendo ah1. qualquer dessM hypothc.ocs, toda 
intervenção será inoobita e incomtltucLOnal. 

Surprehende aÍnda mais que o Suprem-0 T1~lru11al haj~ 11suL"pado 
funcções ·do po-del' . competente para apurar eleição, . decidir sobre a 
ma validade e rec011hecer poderes candidatos eleitos. Saudações cor-
diaes. - Borges ele Mede·iros, Presidente." 

SESSÃO DE 2:8 DE DEZEMBRO 
1 

O Sr·. Victor SiJ.v.eira ê*) - Sr. Pr.~sidente, entre outros motivo; 
que me impellem á tribuna, não é menor o desejo que tenho como 
republicano de ver constarem -dos Annaes do Congresso Nacional a 
opinião e -0s conceitos republicanos expressos pelo saudoso estadista 
Campos Salles acerca das funcções dos tres poderes da Republica. 

O íllustre Deput•ado peló Rio Grande do Sul, o Sr. Gumercind? 
Ribas, ha poucos dias, requereu e obteve desta Cas·a inserção nos 
Annae•s de up:1. telegramma do imperterrito republicano Sr. Borges de 
Medeiros, sobre o mesmo assumpt-0. 

O SR. RAP.T'!AEJ,· PINHEIRO -'-- Muito bem. 
O SR. VICTOR SILVEIRA - Desejo, port~nto, que ao lado dessa 

opinião~ verdadeiro phan·al para os espíritos republicanos, seja tam-
bem conservada e 'guardada ·a opinião do eminente esta.dista e sau-
doso republicano, que vou passar ·a lêl· : 

.O SR. Rµ.PHAEL PrNIÍ:Rrno - Porque -os vivos são sempre e cada 
vez mais gov.ernados pelos mortos. 

O S~. VICTOR SrLvEmA .:...... E ssa carta; Sr. Presidente, me foi 
generosameri~e _ceqida pelo meu eminente e· veneravel amigo, Dr. lVIi~ 
guel de Carvalho. Aproveito tambem ·-0 ensejo para esta declaração, 
porque ha quem queira espetar em si proprio essas pennas de pavão. 

Tratava-se-, no momento, de um caso no E stado do Rio de J a-
IHlÍl'o, em que o Governo estadi;tal ·se julgava ·menoscabadó na sua 
autoridade e ·11a . sua autonomia, com a remessa de forças féd>:raes 
para o cumprimento de uni .habeas-éorp11,.s. E' e5ta a carta: 

. "Gabinete do President~ do Estado de 8_. Paulo, ·4 de ja1:eiro 
de 1897 - Exm. Sr. Dr. Maurício de Abreu. _ · · 

. Recebi o· vosso telegramma communicando-me· que e~1 ~f'fesa 
da_ autonomia do Estado, que ·tão ·.dignamente governaes, e eum-
pnndo o dever de vosso cargo, protestastes confra a indebita iuter-

( •) Discurso .proferido na hora do oxpediente. 
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venção do Go,·erno Federal, por occasião da recent<: eleição, nh 
cidade de Campos. . . · 
· · Acompanhei com particular mteresse os acontecimentos, e 
observei eom ·viva sympathia . a vossa conducta. 

Oom effeito, o principio lançado com uma absoluta ampli-
tude pelo Governo da Uniãu, no sentido de legitimar a mt~~
venção das forÇas federaes, SEMPRE qll:e ellas forem requ1Sl-
tadas para a execução de mandados da J ust1ça Féderal, encerra em 
seus termos i.ndefinidos um gl'ave perigo, ameaçando o poder esta-
d~al no livre ·exerci cio das suas prerogativas. Sob~·e . ser ó. -:.ssen-
cia do nosso regimen, a soberania do Estado_é a suprema garantia 
eia indestructibilida:cle da União, porque nella é que reside prin-
cipalmente a justa harmonia dos dous g.rnndes interes8es .predomi-
nantes e conciliav·eli.s na sábia combinação das· instituições fedem-
tivas; e é ·isso -. que faz com ·razão l'eceiar ·que, sem ella, possa 
entrar em risco a $8gurança a.a. propria integrida.de nacion!\l. 
Defendendo o precei-to constitucional, que assim se cons'titue o 
mais poderoso fundamento do actual Tegimen, ·O Governo do 
Estado, além de exercitar uma das suas mais delicadas funcções, 
pratica acto de elevado patriotismo, e affirmà a exacta compre-
hensão ·do .papel impoiI·ta·ntissimo que no . seio da Republica lhe 
foi distribuido pela .Oqnstituição de 24 de fevereiro . 

São estes os senti~entos que me levam a . apresent~r-iros os 
meus. sinceros applausos pela attitude digna e patriotica que 
resolutamente assumistes em -presença dos lastimaveis 11conteci-
mentos -de Campos. . · 

Com os protestos da _minha mais alta consideração, · tenho a 
honra de subscrever-mvi vosso admirador affectuoso. - Campos 
Salles..'' . .· · 
São elementos preciosos, Sr .. Pres~dente, que se devem deixar · ao 

J?resto alcance dos provindouros.; são consideraveis materiaes de resis-
tencia' -e -de reforço para o oca1co em que assentam as· bases ·ao nosso 
regímen. Esses co11ceit-0s, Qmanados ·de ui,n 00'i'ande espírito funda-. d l mente . mtogra o na verdadti 1·epublic!l;na. . . . 

O S;a. RAPFFAEL PINHEIRO -:- Um dos seus fundadores. .. . 
o SR. VICTOR fü~VEIRA - ... Ui'.n dos seus fundadores· enun'.)j{ldos 

pelo· creador da Justiça Federal. .·. . · · . : 
O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Muito bem! 
O ~R. VrcTOR Su;".-!J:IR,\ - : . . d~vem enc~1Tar maior for;ça de 

~01:1venç1.me:ito .do que as contrad1ctorias e apaixonadas sentenças de 
Jmzes facc1osos e partidartos. 

· O SR . . RAPÍIAEL Prn.H:Erno - Muito bem! 
. O SR. yroTOR .SnvEm4 - Impressionado, Sr. Presidente, com 

a rnstantaneidade, com a segurança das opiniões de cert-0s J uizes ~obre 
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<=.sses casos em que são delimitadas as fronteiras dos tr<is poderes da 
.Republica, ainda ha poucos dias; occupando esta tribuna, o i1'1~1stre 
8r. :E:'igueiredo Rocha, quando S. Ex. p::1ssava ~e rnspão º.seu cmze~ 
coristitucionalista sobre o carn do Estado do R10 de ·J aneuo, eu deJ 
11111 aparte em_ que me refoti ás incongn\ellCias de ''.a1•i OS J uizfR do 
JJOsso Supremo Tribunal. Esse aparte, · ao que me drn~rn, magoc,u o 
11obre representante fluminense, Sr. Maurício · de Laeerda, que .1 clle 
revidou, o que me passpu despresenticlo, sinão teria para logo Jado 
a S. Ex. todas as explicações, disposto, como ando eu, empre a dnl-as 
1antas quantas m'o exigir. Ou, então, ter-me-hia esgueirado, .coleiante 
pelas bancada·s, iior fugir á pratica elos assomos espectaculos_os 9ue 
quasi sempre traem a pu ilauimidacle ·solitaria. Eu, Sr. Presidente, 
.trazendo esse assumpto para a tribuna ·e com ·elle me occupaudo, 
não tenho a escanrncivel paeholice de 1ir tl'azer matcria nova uesse 
terreno ji.uidico, no qual sou mal corrente e não posso competir com 
·as grandes cornpetencias desta Casa. 

Mas, a minha ignorancia (não av01;ados), eu procuro conch1zil-a 
e csclarecel-a com a opinião elos grandes espiritos consagrados pela 
minha Patria, · respeitados 11as sciencias e lettl'as jnriclicas do meu 
]JaÍz. 

E' muito naturnl, Sr. PresiclenLe, que o meu sentir republicano 
e a minha consciencia dernocra tica prefiram ir de cou.1pauhia com 
aquelles que ~i que foram n1ais dedicados ao regimeu, do que e:om 
aquelles que, ci rcums tancias fortnitas e protecções occasionacs,. trou-
xeram para dfüerupenhar funrções de · responsabilidade. 

O Sa. RAPHAFlL PINHE!Ho - E que no momento renegam abso-
lutamente ,esse ani.or á Republik~t, d·izenclo qu·e não são feticliistas ela 
i"ónna republicana, . 

O Sii. VICTOR SnvEIRA ·- O honrado Presidente <la Republica, 
em cujo Governo tantas esperanças são sinceramente de'positaelas· por 
todos nós, nio ,seu . manifesto dirigido á Nação a 15 de Novembro 

. . ' prox1mo passado, vae justamente bu rar a. autoridade elo eminente 
Dr. Campos Sallcs, para o conduzü· no desempenho de sna ardua 
responsabilidade. · 

E' o illustre Dr. vVencesláo Braz qnem ·diz na sua pla.tafórma: 
_ "Pela minha parte, me comprometto a, mantendo as r ela-
ções. c?ns!'i:ucionaes com os outros poderes, não concorrer para 
a d1n;immçao de qualquer delles, sa lvas, está entendido, as pre-
rogativas do Po•der .Executiv?. Assegurado o respeit·o. mutu·o 

. entre <JS poderes pubhcos e agindo todos elles livre e desapaixo-
nadamente, dentro <la orbita constitucional, levaremos definiti-
vamente ~o espil'i to popular a convicção da efficacia do regímen 
em que vivemos. O que se eleve querer, e eu · q11ero, é 11 m I ' r..der 
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is 
Executivo subdito da lei; um Poder Legislativo desassombrado 
fiscalizador do Executivo e um Poder J udicia_rio ve~·dadeira 
garantia de todos os direitos - p~deres harmomcos e mdepen-
dentes, sem conce3sões, nem úsurpaçoes. 

Entretanto, não basta, tlis~e o inesquecível estadista Dr. Cam-
pos Salles, 0 es_forço isoJado . ~o Executivo par~ O· bom Gover~o 
da Republica . Na coex1s'iencia de outros orga~s ~a soberama, 
segundo a estructura constitucional, a cohesão md1s;Pensavel ao 
equilibrio das forças governamentaes depende essenc1almenrn da 
acção .combinada e hannonica <lo:S tres poderes, gnardadas entre 
si as . 1•elaçõ.~s de 111.utuo respeito e reciproco apoio. Desde que 
imb a infltrnncia de funestas tendencias e dominado por mal en-
1-endida aspiração de supremacia, alguns dos poderes tentar levar 
a sua acção a1ém das fronteira.s demarcadas, em manifesto detri-
mento ·das prerogati v·a.s de outro, esta Tá nesse momento, sub-
stancialmente transformada e invertida a ordem constitucional 

· e aberto o mais perigoso ·conflicto, do qual poderá surgir uma 
crise, c\1jos perniciosos effeitos venham _affectar o pl'oprio orga-
nismo nacional." 
O Sn. RAPIIAEL Pif REIRü D~r-se-hia que S. Ex. era Hill 

~:i.dente . · 
O SR. VrC'ro'R SILvErnA - (continiiandJo a lêr): 

. "Não ceder, nem usurpar. Fóra <lahi, em vez d.e poderes : 
coordenados, não temos senão fo1;ças l'Ívaes, em perpetua Ji ústí-
lid.ade, que produzem a perturbação, ·a desordem e, a anart:hia 
nas propTia.s regiões em que paira ·o poder publico, par a vigiar 
pela tranquilliclacle e pela segll'ranÇa ela communhão un.f'!1nnal 
e garantir a efficaciq. de todos os direitos.:' 

· O SR. SIMÕES LOPES - Esta é a verdadeira clçmtrina republicana. 
O SR. VICTOR SILVEIBA - O honrado Presidente da Republica, 

com a cousciencia de suas- responsabilidades, medindo hem a extensão · 
da gravidade . do;; assumptos e das questões que podem, dentro do 
l'egimen rei:rnblicano, ser sujeitas á sua deliberação, como que antevia 
e:sse ext·ravasamento ele po-deres que .ameaça a pureza elo regimen repu-
hlicanci entre nós. (Mu:ifo bem.) · . 

O eminente Sr. Senador Ruy Barbosa, em sua memoravel eonfe-
réncia i:ealizada no Theatro Polytheama d.a Bahia, em 26 de maio 
de 1897,' desconfiava que a deturpação, ·má comprehensão ·dos direitos 
c: dos deveres do ·Poder Judiciaria pmlessmn levr. l-o n determi~rn r 
fS'··aye cri3'e clt' DfTo <lo regip1cn. 



.·, 

i9 
Diz · S. ;Ex., na sua primorosa lingu.agem, de inegwalavel .'!'or-

m9sura: 
. "Não foi mais religioso p.a Grecia, entw1tanto, o sentimr:nto 
da sn.ntidade do direito, ao attrib-q,ir a.· Pallas a fundação dc1 
Ateopago, do que nos ao cre~armo~ .ª justiça r~~ublicana . . Não 
sei, porém, que será ~s1l a s1 os mter-essc.o faccwsos log.rarem 
otfcnpal-a, si continuaTern a desapparecer os grandes· nomes que a -illumiuavam ! A cada uma dessas lampadas, que se ·apaga no 
santuario da Justiça, a· Nação se ·embebe em presagios dolorosos 
e pel'gunta quar a que xe:ltaní. no dia das trevas!" . 

· Tanibem o grnude braz11eíro nutria grandes apprehemúes, previ.i. 
trcmeudo3 perigos no.· desenrolar da v_ida repuhlicuna. 

Portanto, Sr: PTesidente, não foi o humilde orador;, apenas, 
qu~m reputou 'i'l Dr. Oanipos Salles autoridade das mais 1·eputach;;. em 
ma teria de interpTetação e de pratica do regimen. (Apoiados.) 
O honrado Sr. Presidente da Hepublica, .DT. Weirnesláo Bimz, na sua · 
platafórma, enquadra os conceitos e as opiniões do saudoso e emi-
riente republicano, dando~lhes toda a soliclariedade do s~u sentir e 
tr:in~formandci-a·s no luminar, no phana1 de sua ·Conducta.. (Mnif;o 
z,.~m.) , '"_ :._:.~ .. 

u~r s .. DEPUTADO - - E' a tradição concreta. 
O SR. VICTOR SILVEIRA .:_ Apl'oveito o epsejo , ~u que Taras vezes 

occupo a tribuna ,. para corroborar tambem aqui com prova.s p1'o-
vadas .ss itffirmações que em dous discursos anteri ol'e :> fiz a t>sta Oasa, 
Ü;li;; .::J ,1 ~o papel da impreJ~sa entre nós. . 

O . SR . . DrAs DE BARROS - E' pena ·que üãb seja frequento . na 
tribun:.i. · · 

O Sii. VIOTQR SrLVEIRA - V. Ex. é muito generoso. Mas, Sr. Pre-
si.dente, não quúo rne repetir· nem cançar a attenção da Gamara 

_ co~ considerações · sobre os limites, o p1-ido-r do exercicio ela profissão 
da nuprensa. · 

Qn.al,) Iêr aos meus collegas apenas ·esta 11.oticia do "Jrn.pardal 
cLe 9 do corre11te: 

"As fortunas. milagrosas - O Marechal Hennes tem com~ · 
prado em P etropolis palace.tes e - casa.s. de aluguel, no valo.r de,. 
mais de oitocentos contos - Em Petropolis, onde se encontra 
<ll"liciosamente addido ao Grande Estado-Maior do Exercito, 
aeaha '' Sr. Marechal H ermes .da. Fonseca de adquirir com as 
g:rns ··'t1lál1 tgrosas_ economia!? e paTa o seu ii.~perturl;>ado . regalo o 
J'leo pafoeete da rua João c~ctan-0, . propriedade do capitalista 
Couirnendador José da Sil rn. · - · · 



.. O preço ~fficial 4a. ~ompra, esta~elecidio- para effoi~o, de 
pagamento de unpostos, foi · de 150 :00@~ .. Quem · co.nhece, :pore~1, 
a . magnifica. vivenda recentemente adquuid.a pelo ex-Presic\mte; 
o Íocal pittoresco onde . a mesr!ta se encont:a e sabe que se ti'a~a 
de uma das 1rn1.is soberbas e caras p1'opr1edades de .Petropohs, 
certo não terá duvida em acreditar qnB a traivrncção fo i feita 

. effoctivammite por · tÍ'eser.ltos cqntos de Téis; valo'l' mínimo e sa-
bido elo palacete José da· Silia · · · ·· · . 

E não é sóm~nte pal'a isso, para essa compra de banquniros, 
que- te~m chegado as ·economias elo dono d.a .ilha Francisca.· Esta-
mos inforrn.aclos que, além dessa acquisição, tem. o Marechàl I:Ier-
nies feito em fet. ropolis, .nestas ultimas semanas, ·quatro ou cmco 
entras, no valor de mais de qiünheutos conto-s, . mas que teem · 

' sido i•egistradas em esl'.Úpiura por pouco mai3 de tresentOS· para 
lesar os cofres publicus n.o pagamento do i.mposto _· de transmissão. 

Seria curioso saher onde Tóla o mar.avilhoS-O P:actolo em 
que o ex-Presidente vae _buscar t~rn to. 0111<0, . p_ois não se compre- . 
hende como, tendo entrado para o · Govel'no co111_ as mãos aba-, 
·nando, .o honrado innão elo i·abelliã,o J angote seja, hoje, µm temi- · 
vel competidor do ~eu MinistTo Rivaclavia, . pos.suinclo soba·bos 
palacetes e g randes pens . que um Marechal menos honra.do n·ão 
conseguiria accumular em trinta annos de Presidencia . .. . " 
Sr. Presidente, isto'. é a mais r0epugi'lante das calumnias, é a. rriais 

clàmorosa das infam1ias. :F:oi desmeiitida em varieis j ornaes, desmen-
tida está por ella mesma1 pelo inconcebivel do caso e pela ausennia 
ele · imputabilidade do. papel em que está escripta. 

Mas, para provar á. Oamara · quaes são -0s· prooessos desse jornà-
lismo, quero accentu:a1' que isto não foi absolutamente clesú1er1tido 
pelo propl'Ío l1(iparci\al1 :em face das prov.as em contrario qu<i lhe 
chegaram ás mãos, poderido, entretanto, exhibir os documentos · eom-
probatorios, porque a acquisição de immoveis se faz . por . meio <l~ 

. escriptura publica, cujas .çertidões são a.ccessiveis a toda gente. Longe .. 
do. Ímparcia,l . trazer a _publico -estas prova.s inconcuss~s , calou-se 
deante elo ·desmentido, pitra que corresse mundo. a infami.a ili.audita 

O SR. RAPRAEL PrnHEmo. - Porque já tinha obtido effeito. · · 
. . O SR: VIC'~OR Srr:v.E:r~u - :F_oi just_amente por isso que nos méus 
discursos ·antenores trnh~.L accentuado perante a · Oamara a. necessi-
dade indeclinavel e -urgente, não <le se cercear a ·1iberda.de da imprensa, 
poi,que .sendo eu um jorna lista., seria uma indignidade solicítar seme-
ihaiite providencia, mas çle se effectiv:;tr a Tesponsabilidade para os· 
casos desta· uatureza. . · . · 

Não estou defendenqo a pessoa <lq homado . Marech·11 Hei:;ue.s. 
Qual. tenha sido a vfólencia e ·injustiça dos villipenclios que. lhe 

fonun atnados, esse grancle brazileiro, na· consciencfo ·elos homens ele 



bein .cle~fe paiz, s-6 .·adqu·iriu aA.iuirarão e -respeito pela resignação com 
que a1;rostou com ·todos os oppi·Ob~·ios :. ~ .. ultrages e pela seren;_[dade 
com que nm1ca Sü ' çlesviou . do cami1iho do seu dever repubhc:mo. 
(ApoiadG's.) · · · . 

O SR. SrMoEs LOPES ..,.--- Nesse ponto foi inexcedível. 
·O SR. VroTOR SrLVEIRA - Para dar tambem mais prcva, 

· Sr . P .resicilen te, dos proces.scs dessa imprensa, veja-se. como os · jor1Jaes . 
.i'Í1te:l.'essados n,a · schiÇão foreme elo ·caso elo Estado do Rio amD~çi:;m 
'.:; ho~rado Sr. Presidente d·a -Republica com a pedra- e con) a vaia . 
. si elle não decidir de accôrdo com os altos ,inte"resse~ da .Mão nf.grr;, . 

.. O Sn. RAPHAEL Prnmmw ~ Felizmente essa pedra .e essa váÍ[l 
ficam cornó o chicote do Sr. Edmund.o r1ara o Sr. Ni lo P eçanha. 

· O SR. VroTOR füLVEIRA - E' o Sr. Gil ·Vidal, de qllem não rei o · 
r.ome bap'tisrnaJ e que dizem se~' de aspecto e figui'à bea.tifica e bona-
eheirona, ~que ' termina o seu ' artigo. <le honteli1 do seguinte modo: . 

. '.'O Te11:1úü'e.'. _. . ( refei:e-se ao Tene1ík . Feliciano Sodré) . ao 
, ' qne se d~z, já tel:n compromissos assum~dos; e são os _credores 

_ de;;ses· éomproriiissos; · .íntimos _do fü., Wencesláo, . que · estão 
. achÍando no espirita e vontade do PresidcntB da R epublica 1nra 
.aiTfü:ital-ó á pratica elo attentad.o contra a Constituição e· cpntra 

. ,, ~ :a' or(lem judiciati,a. '.á.ctuan,1 ·agora as mesmas causas qv·e d<~t<~ r- , 
DTi naram :i: desastrada org·a1iização ministe.rüiL .Desta . expe-rl.1úe11-
1 ou o fü. Werrcesláo _os effeitos. Que1.,erá. que elles S·3 repitam? _: 
Gil Fi:d!al ." ' · . · . . · · 
·Os jor.n~es;, que : ~e- co~1stit~lÍram . ~o ~y-r~diçato · s~lv<1.:Jo1· ;elas i1;sti-

tú ições. proct1ram. com1)ellh o Sr:· Presi<Jente da Republjca . a üma 
deienninacla so.lbção sob a ameaça . ela pedra e d~. vaia. Acenaii1 parn 

.S., Ex .. com a Útdignação popUlar. · 
© Siv: HA.PHAEL F~NHEI_Ro - Pobre povo 1 
O SR .' VroTOR SrLVEIRA - ·As::evel'am que a opm1ao 11a cio;,a l é. 

·este conhüo de Yaldevino·s, q.u,e ·v·e·2m .pai·a as ruas imprecar contrn 
os cidadãos que não lhes pnrticiparn, das rnesmas opiniões. 

·l\!Ias o emiue11te SI'. Senador Ruy Barbosa que 111 e salve :;-ara 
rão to.~nar e11fad.cnha .esta arnnga que dirijo aos _meus collegas. (?hj,o 
etpo·iados.) 

· . O emineriJe Sr. Ruy ·.Barbosa. peU:s'à · justamente · ao contrari0 dos 
_e scaldados tribunos desta Oasa e . pensa a.o contrario do qne .p<,nsri 
0-Sr. Rüy' Barbosa, . agorn Senador- da Republica.· . · · · 
. - ~'. S. Ex. quem declara .que isto que anda pelas nns não é pbvo, 
~i1.e ~sto . que anda pBlas ·r uas - ~ão é Na~ão, nãõ é iniz, não · é Repu-
L.1ca. . . · 

· -O iimbí11'inavel atteiitado _praticado contra o edifício dei Paiz, e 
q11e . eu não desejava expirada esta sessão legislativa, · seni_ da tribui1à 

\ . 
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rnanifesLar contra. elle o meu protesto, "não mereceu então de S. Ex., 
·nem daquelles que o acompanham a . meno·r palavra de protesto ou 
de condemnação. 

Entretanto, 0 Sr. Comelheiro Ruy Barbosa assim fala em um 
elos seus nota.veis discurSO!J: . , 

"O povo ama a paz e a. familia, a segurança e a Lbefdade, 
e a intelligencia e a. Justiça . .. " . . 
Eu devo estaT absolvido perante os meus honra.dos coll~gas pe1as 

l1dlez_ns que Jhes vou propárcionando, ao par das deforrrndad~s da 
mínha palavra. (Não apoiad~ . ) .. . · . 

. "·. . . o povo é o amigo fiel dos que d1scu tem e pro-duzem u 
lu:z, dos que pugnam pela humildade dos fr~cos, . dos que a:Tos-
t.aill .n, soberania dos prepotentes., O po,vo vive de p~rsuasao e 
e."poranças, benignidade e trabalho. Não é do seu se10 qun sae 

' a rnão negra das desforras anonymas; não é ao seu lar que se 
abraçam os premiadores da delação e covardi~; não é sob o seu 
tecto que. se. licencia a vaia publica, a prost1tuta das arruaças 
pusilanimes, embriagadas no Jicôr das sargetas. Quando a ma-
rafona: dos dias de terror cruza a capa de suas aventuras e v-ae 
esganiçar a voz avinhada á por"ta dos jornaes ... " 
Dir-se-hin. estar S. Ex. se referind-0 áquella gente do Sr. Macedo · 

Sn11res ·que andou pela 1 .Avenida, defronte do fuiz, a ·arremessar 
ca1.háos: .. · 

" ... todos nós, continúru o Sr. · Ruy, todos nós -..:i bemos. 
de onde sahiu a meqsa.geira do medo imbecil. Ninguem te toma 
pelo povo, ó Michela privilegiada das orgias ao Telento. Só os 
que não ouviram o leão e a hyena poderiam confundir o cainhar 
dos teus latidos com a V-OZ da consciencia nacion!l-1." - . 
O eminente Sr. Ruy Barbosa faz a ca11;dente psychologia dessa 

gente que Gil Vidal, ap1tdrinhado com . o Lrnpatcital, . anda · desde .já 
a despertar pe1as alforjas. S. Ex. affirma que -essa gente não é povo, 
11ão pó1l c exp1·imir a ·corsciencia nacional;· entrntanto, é ·com essa 
t:,n111·e q11 0 se ameaça o honrado Presidente da Republica. · . · 

Nada d·e maii; prorni.t pso, senhores, do que as p•erambula~ões do ·es-
pi rito através dos grandes luminares da palavra e da sciencia. Na 
rninha longa vida, · bem soffricla e 'trabalhada, (o tempo e os contra-
tempos não me ·destl"oçarflm 'muito a fachada, (risos), mas, já sou 
·av.ô duas vezes . .. ) , posso dizer que através · da minha vida., C;omo 
lenitivo ao n+eu trabalho, eu sempre . procurei o commercio dos livros 
~ dos grandes pensadorns da humani_dade. Entre estes colloquei sem-
pl'l', · ,comq ~ã_o houvera qe · collocar a figura. -resplendente do nos~o 
gr:i11U(l patncio o Sr. Senador Ruy Barbosa. Dahi, a relativa facili-
dade cem que, _de _·quando em Yez, eu topo com -0s grandes tropos de 
S. ~x. comp_at~veis com as situacões, trausc.orrent~s QU act.uae~ da 
uo~sa vida Tepúblicana. • · · · ·· · 



Mas eu t~nho maiores curiosidades a revel·ar á Gamara. Eu 
quero provar á Clamar~ que o emi.nente S~-. Oonselh.?ira Ruy Bar~o::_a, 
8endo ·O chefe do Partido Repubhcauo L1bcTal, esta ,em contrad1cçao 
comsigo rn esmo, pois S . Ex. é o vrccursor do· Partido Rel?ubli<;ano 
Conservador. · .. 

O S1t. RAPHAEL PrNHEIRO - }):' de S. Ex. aquella phrase : li\lera l ,. 
na monarchia.; conservador na Republica. 

O .SR. VrcT01i SILVEIRA - Eu vou mostrar mell10r P. V . .Ex. Em 
26 de maio de 1897, h a 18 amJüs, disse S. Ex., ei.n um discurso : 

"U1·ge fundar .. 11 ~L H.epublica, a liberdade que a Oo~ntituição 
republicana lhe deu , ~ os Governos repl\blicanos lhes tir:irnnt. 
Um. e~To vulgar enxerga exclusivamente na autoridade -a es:::en,cia 
ele principio conservador. Ha, porém, um elemento não menos 
es$encia1 á conservação elos Estados: a. lioordade. 

A democracia comerv·adora, · oppondo·se á oppressão e á 
licença, faz- se a um tempo, ele autorid·ade e lioordade . Na Repu-
blica actual uma. e outra estão arruinadas. P ·ara salvar, por-
tanto, as instituições republicanas decretadas, mais imprati cada:;, 
eu crearia, ·si poclesse, o partid-0 republicano conservador . 
. . . · . . ... .... ...... : ....... • .. ·. . . . . . . . ..... . · .. ... . . ..... . . 

Nesse ,partido eu seria aind·a capa~ de prestar obscuros ~er 
viços á minha Patria, cbmtanto que o'.meu Jogar fosse na Ji uha 
commum, entre os operarias, porque, -0utra condição não sonho, 
nã.o pretendo, não quero." 
O eminente . Conselheiro Ru;y Barbosa tinha a alt·a visão de que, 

no transcorrer da · nossa vida. po1itica, se ria necessario, seria iniiludi-
. w lrnente imprescind:vel a organização das forças comen-a<lor:10 do 
paiz, pa1~a resistir aos elementos disso~veilles , para eiifrentar os surtos 
sempre repeti-dos d a. onda · reaccion a r i.a , Eernp re p.ossessa d.a. sê de · do 
poder. (Apo·iados.) · 
. A grand e vísão <lo eminente político foi 16 ·ailuos clepcis n·ali -
zada, nãci werecendo de S . Ex. nem o seu apoio ~m· a sua solidarie: 
clade, porquauto allegaYa S . Ex. que os seus principias ~1 em:ontra-
vam em· profundo e incura.vel desidio com o progr::imma desse partido. 
Ora, o programma des~e Partido Conservador é justamente a ·conc1-e-
ti.zação, o enfeixamento em uma articulação parti.daria, dos principias 
que S. Ex .~efend~a ou achava que deviam rer defendidqs por um 
grande partido, CUJU funda ção S. Ex. preconisavfl . _ 

Sr. Presidente, no momento em que ·se procu1·a tolher, ou antes, 
repressar as manifestações livres dos politicos que não communaam 
com os HsalvaC!ores da Republica forense". · 0 

O SR. RAPHAEL PINHEIRO - Sa.lvadores -da série B . 
. O SR. VrcTOR SILVEIRA -· Vê~se ac·centuar, desde os pnin<~nos 

chas deste G0Yer110 e dos derradeiros dias do Governo passado, um 
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trabálho forte . . tenac1ssuno, i;1sidioso, serpejante, .viperado, -para a 
organização d~s conluios destina.dos a tTazer pa1·a a praça publica 
a mashorca e a agitação. . . 

Niuguem nielhO'r que ·o emin~nte OonseJhei'ro· RJ.lY Barbosa ainda 
fez a dissecação dessas excresceucias dos centros populosos. 

E' S . . Ex. quem o diz: . 
"Rouve, em P !il·is, n0s mais lobregas dias da grande revo-

lu~.ão dementada pela historia revolucionaria, un:ia catei:a de 
sa l teadores e crapulas, que se nome9u pàr exccPenc1a a Sociedade 
ele Dcfensore3 ela Republica. Una e Indivisível. · 
· Oompuuham _ ess:i. associação mo~)struosa alfobre de todo~ os 
crimes, vasadouros ele todas a.s fézes, os principaes magarefes das 
degolas de setembro . . . . . . .:. . ....... ,' ........................................ . 

A associação congenêre, que os argent.iuos conheciam pela 
alcm1h·a de mashorcas tambem se chamava officialmente So'cie-
clade Popular Rest.auraclora das Leis. 

Sob o seu emblema, a espiga de milho, symbole ele união e 
fra.ternidade, ella chegou a apunhahr o presidente da represen-
tação nacional, na ·sua cadeii:a, em sessão. aberta da Assembléa; 
e á logornach: a dá j1iüpreusa e dos decretos de. ~osa , perteuce a 
hom·a. de. ter por essá occasião precedido á nossa democracia nos 
melhores primores fle e tylo nltimame-llle esfolhados no Rio de 
J anE'iro." · · -
S. Ex. se referia aos acontecirnentos . ela Gaz.eta .J,a ~I'arde, do 

Coronel GentH de Castro, e então exclanrnva S. Ex:, '.depois do assalto. 
áquelle jornal: · · 

"IJestróe-se agora um . jornal paTa amanhã depôr um· 
Goveruo." 
Veja ::t O::nnara co1µ0 deante da historia, em ~m curto periodo, 

se repetem . com imalogia a mais perfeita. os fact·os ele ordem política 
·e de ordern social. · . 
, lVIas, hfL esta ci r cums!nncia: Á que os factos desenrolados rnlquella 
epoca mereceram elo emnrentP. bi·azileiro estas objurgatoria.s fúlmi-
nadoras. e os facl'os cles(lurolados neste~ dias perfeitamente identicns, 
e~ract.enzados. pela mesma 01·igeru, pelos mesmos fiuid.amentos, pela 
mc~ma es~e~1 cia, i1ão mere~ere .1:11 de S. ·Ex. senão o applauso tacito, 
senao a mais complet.::t sohclaneda<le já expressa pelas suas palavras 
no Senado ela Republicq. . 

. Eil n~o tenho, meus honrados collega.s, pelo eminente Senador 
Lahiano. senão a admiracão que todo o brazileiro d.ev·e vot·ar áqt1ê.lla 
m~nt-dicladc iíH•m11pai·:n-f'l. · " . 

0 RR. BAPTTA.Er: P1~ITEIRO ·_ Muito l:em ! 
O SR. VICTOR S rLVErnA - Mas, de~.de -ql1e S E · ~ . · x. vem se .. rpepr 



.na, vida pa.rtidaria; desde que S. Ex. vem transformar. sua .Pª la:ra 
f'm elenreI)to °do forme.ntação de odio.s, rancores e . des1nle~hg-enc1as 
dentro da Republica, eu não faço carecer-lhe respeito ass1gnalan<lo 

·. suas incongruencias. Cumpro o meu dever de republicano. 
O SR. RAPHAEL P rNHEIRO - Muito bem ! 
O SR: Vr~TOR SrLVJ)JIRA - Todo mundo, Sr. Presidente, vê que 

a imprensa que pretende sitia.r os poderes da Re.p).1blica, que pre-
tende jugula"r .a opinião dos verdadeiros republicanos conservado~es, 
só viza alimentar a fermentação nas r uas p~ra trazer á praça publ lCa 
a agitação, afim de atemorizar, como se isto fosse poss:vel, um. 6spi-
rito forte, consciente, integrado nas suas responsabilidades como o 
do honrado Sr. Presidente da Republica, no intuito de. fazel-o abafü. 
danar á mercê <los irresponsaveis e dos ma ·horqueÍl"Ofl os interesws· 
superiores ela Nação. . . · · 
. Pois, os valdevinos, que para a rua vieram gritar pela Republica 

9: exigirem do Sr. Wencesláo Braz a manipulação de uma e11gre1rngem 
politica, ao .sabor das suas altas convicções e do seu descortino ,das 
necessidades da ·Patria, pois essa gente -é a mema que o Sr. Ruy 
chama "de tl1::rbamu1ta, manipula"ção da demagogia". 

Eu vou terminar; já tenho abusa elo -ela O.amara e não posso pro~ 
ojar em outro · sentido as minlns considerações, poTquanto estou eu-
ta.ipado entre o Regimeµto, .que é a obccliencia a V . Ex. , o a irnplii-
cabilidade ·<los dous ponteiros elo re logio ela Casa. Mas não me quero 
furtar a.o desejo ele t r .1.Z(lr ao conhecimento da Camara mais um dos 
bell o-s periodo~ de UJllll alta. 'oTação do eminente Conselheiro Ruy 
Barbosa. Este deve ficar na couscichcia ele todos como uma grande 
lição e destruii' nos cap ºrilos mais timoratos a convic-(i·.J de que . a 
m'.ltula que costuma se 11linha11 na frente ela musica dos patalhões 
coristitue a opin ião naciona l. · 

"As nações vivem d·e . tranquilliclade e segurança .. (diz o 
grande brazileiro), do credito e de trabalho, de intelligencia e 
prol;>ide!cle ' e nenhuma resiste á va.sa elos sentimentos em que 
transborda o regirnen da ameaça, da intolerancia o da sedição. 

. O motim não é a <lEmocracia, a celeuma não é o Parlamento, 
a rua -não é o paiz, o incendio não .é a nzão, o crime não é o 
direito, o assassinato não é a Justiça, a anarch:a não és tu, oh 
lil:erdade !" 
?i se ·appella para as ruãs da Ca.pita l d~ Republica como expres-

~ão imppellavel da opinião nacional, eu não tenho outro recurso, 
como. urn elos ameaç:tclos tambem na minha. fé conservadora, ~ienão 
o ~e recorrer R:º gladio fulminante do Com:elhciro Ruy Barbosa. 
Alf1m, ·Sr .. Pres1den~e, termina S. E .. a oração COJ11 que por rerto 
cu c?nsegm ~ absolvição ~os meus collegas, com invocél';ào a.o grande 
pat.n:ncha Tnaclentes. ·D1?1 S. Ex. : "Por isso, ó Tiradentes, quando 
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se pensasse devéras em consolidar ~L Repubiica, e para esse. eff~i~~ 
&e creasse ·o meu pa1,tido, o unico em que eu devotadamente serv1Tla 
a um Governo, o partido da resistencia á política agitadora. . . o 
partido da liberdade oouservadora, poderíamos, ó Tiradentes, ·e~ege r-tc · 
uosso patrnno, e o teu santuario não seria defendido por ba101~das, 
mas pela amplidão hospitaleira das tuas portas abert,as á garantia de 
todas as opiniõe&." 

Sr. Presidente, julgo 1'er abroquelaJu as 111i:ahas op1n10e8 COJL· 
trarias ao rnnso de que <\ sa.rg.ata {leve conduzir os ca111p9s e as C'Ída-
clcs,. ii1spirar os legisladores ~ guiar os dircctores da HOs.sa nac.ionali-
dade; julgo ter abroquelado as minhas opiuiões veh resistencia c;.om 

·a palavra da .maior das meut1 lidades .brazileiras, 
E o meu pobr~ discurso, enrique.cido com essa palavra formosa, 

~u não podia fochal-o se uão com uma chave que me fosse eniprest.ada 
por outra mentalidade de Eeu porte, se tanto me permittirem os · cerre~ 
ligionaTios de S. Ex. Recorri BO velho- Aristote~s, q1.ie nas p riscas 
éra·s já, ua sua. " Política", fallando sobrn os tribunaes, depois de 
analysar os tTibmraes mi li tares, se:ç.ienciava : (Lê) : ·"Digamos <.•gora 
alguma coisa sobre a justiça civil. Qua.ndo eUa não é bem adrninis-
irada, com imparc: ahdade de li tua , logo s-0breveem as di ssenções 
r; as· graves desordens, que1 põem no mais temeroso perigo a prJpri:i. 
existencia d<? Estado.'' (.Mitito beni; mu.ibo .bem. O orador é mniio 
cu.mpri,'Yfwnta.dto. ) · 

' 'Representa <t .As._rnubléa .J.egi-sla tiva oontn1 .as itentuti:va& de . 
coa.ação de dualidade de Governo do Estado do RÍo de J aueiro, ali-
mentadas pela i.ndebi ta intervenção do Poder J udiciario F ed(;)ral, nos 

negociqs ·esfaduaes . 
Parecer Allega a referida AsEembléa que o Supremo 

TTibunpl Federal, depois de haver reconhecido · a 
Mesa sob cuj a. direcção se :reunia a exígua minoria da AsEembléa, em 
edifício particular, pgra o qual se mudára, rnconheceu Presidente do 
Estado elo Rio de. J aueiro q Exm. Sr. Senador Nilo P eçanha, ao qual 
0utorgou um a hrará de habea.s-c01·ptts assegurando ao dito cidadão · a 
entràd.a livre no Palacio dp Governo, podendo uelle exerêer durante 
os quatro annos rnguintes a.s funcçõ~s de Presidente elo Estado· refe. 
rido. 

A representante pede um renrndio constitucional, que evite a 
grave turbação do Tegimen politico assegurado pela Constituição 
F ederal e as consequencias necessarias da situação conflictuosa ent~·e 
n ª1:1t?n~mia elo E stado, qu,e w defenderá, e a acção usurpadora. do 
J ud1ciano Federal tentando cumpril-a: 

O facto denunciado pel(l r,cpreEentaute é iuedito. 
'Pela primeira vez .o vep_erando Supremo. Tribunal Federal pre~ 
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teiide levar, atr.avés .ao t~rnrno político, t;io longe a su~ acção, ~·eali
zàndo a hipertrophia funccional deseripta por Taney, quando d~z : ... 

· "Any other rule ·of construction would abrogate the ]ud1c1~l 
character .of its court, &nd make . it mere reflex of the popular 
opinion ·"or pass ~on of the day." 
A ·dilatação das conipetencias das côrtes federaes não . p_ódc ser 

processada nem por acto do proprio poder nem mesmo poT act .-, da 
·legislatura federal discorde do estatuido na Constituição Federal. 

E.sta é por si mesma completa. Podemos desenvolyel-a em n:gu-
lameutos e fois ord!inaTÍas, ma.s nada poderemos accre~centar em 
materia de poderes, como não po·demos diminuir. . 

A writen document Oannot Grow in the sense of undexgoing 
froi:n ag<; "i·adicál or vital alterations" of the mean~n.g of its termes 
and provisions. . . . 

Não é possivel acceitar o que .se chamou nos Estados UnidQs a 
".rule of reasou too freely", no interpretar a Constituição. Se a elas-
ticidade dada ás interpretações é "entirrily new · and even contradi-
ctory additrons are by forcecl construct.ion fastened to the text, alisense 
of proportion is disregarde·d, anel the methocl thus resortecl to prati-
cally Tesults in. unreason". 

Resulta um absurdo, diz com razão Oou11tyman, pois, se Lal ela.s-
ticidade pudesse ser concedida á simples inteTpretação, teriamas nc> 
podeT de ª'pplicar a lei á creação ·de novas leis, muitas vezes em des-
accôrdo com o espirita de lei applicada. A tramformação dos insLi-
tutos, não por dispositiva legislativo, no caso de direito comnrn111 
ou. "por act·o ·de constituinte no caso ·de cre-ação ou alteração consti-
tucional, mas .pelo pTOcesso rapido e· perigosi:!:.simo dá evoluçã0 <lo 
instituto dila:tado e remodela,do por simples ·doutrinação dos tri-

. bunaes. 
Seria a confusão abs.oluta dos pCYderes. 
O poder creado i)ela evolução que tem sua competenci:i exprca--1 

pela Constituição, assim nos termos geraes como nos concreto~ elo 
artigo entra1·ia a . c·onfundir-se com o poder que -faz leis e quando ·as 
houvesse de applicar aos casos concD9bos cr-earia leis novas, - lagis-
laria oom fórnra nem processo regi mental para cada caso, ao sabor 
das oppo1i·unidades. Isto toda a gente sabe que é o governo absoluto. 
AcooitaJ-o fôra regredir, remontando a historia até chr~gn:r ás épocas 
-.·emotas em que o poder estava concentl·aclo em um só pulso como nas 
monarchi'as meclievaes, ou na vontade de uma corporação como o 
Conselho. dos Doges. 

Todas as vezes que dois poderes se concentram em um só orgão 
politico, dá-se ·a dictadura. E . principio fundamental de governo livre. 
ú divisão systhematica <los µaderes, qual a temos em nosso ·direito 
publico, fuµda e ~arant~ a Jil;ierd:ad~ · : se o Executivo eut'l,'ar a julgar, 
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11pplicand0 p. l~i ás ccn1endas individuaes -a exorbitancia, ter-lhe-ha. 
c!ado a omnipotencia . Se -0 Legislativo, al·ém de fazer as leis houver 
de as applicar, a confusão o fará poder sem controle: despotica. 

Ora, Ee os Estados Unidos teem de se reger pelas Constituições, 
<' pelas leis que adaptarem, com a . unic•a restricç_ão de Tespeitarem os 
principias fundamentaes d·a União. Salva a competencia e:Xpressa dos 
i.ioderes fedcraes, tod z;:3· as outras lhe pertencem, destaciadamente as · 
. clç organizar suas lei s e rnu s pO'd@3S politicios estaduaes. Nisto lhes 
foi --delega·da s.oberania pda mesma.Constituição, que .apenas Tese.rvou 
para .a União os cr:.:3os lhnitados do art . 6°, rigorosamente limitados, 
corµo excepções unicas, Testricções medroE:·as feitas á in depi>.ndencia 
-dos pod·arei: estaduaes: 

A constituição dos poderes locaes ·e seu funcéionamerito é ma-
tertia pura111ente política e purame-nte ·estadual, dent:rp do nosso regi-
mc.:i-1 . São apenas resa lva-dos os .casos.do aTt. · 6°, sendo expressos os C'asos 
e as competencias. · 

O acontecimento ex1)osto ào Congresso pela A.s8embléa1 Legisla-
tiva do E stado ·elo Rio de · Janeiro, o reconhecimento de poder€s rle 
mn Presidente é. essencialmente político, da competenci·a exclusi''~ . dos 
poderes estaduae~, na fórml'.l. Órganiza-da . peJ.a sua riepresentaÇão e 
i1 e_nh~~ outro poder póà~ i11 tervi1· em tal. acto , sem violação ~a _Con-
stitu~çao •3 vexame· para ~ seguran.Ç'l, qa hherd a-àe estadual afrançada . 
1iela Constituição. · · · . 

Dado, porém; o caso especial de que trata o ait. 6° e cada quál 
dos· seus parngrapho 3, •3IIJ- qn.~ os p o·deres "esfaduaes: : se. sentem impo-
tentes par-a: •assegunll"· a ordem . inferna, material ou jurídica, a in ter-
Yenção federal tem de se f az...er, ou por ado espontaneo . d·o ·Governo 
Fedenl, ou á requisição qos E-staclos p a.ra rest"abelecimento · do dii;eito. 
Tufas , ·as competencÍ•as são claras e a natureza politic'.l., fun:dame11ta.I-
mcnte politica , elas questõo5 entrega-lhes as soJuçõcs . aos poderes polí-
ticos. 

E' ponto ·pacifico , cm direito publico constitucional, que .as 
questões -rnérr.mc11 te polit i c~.s , . teem de set dirimidas pelos pü.!Jeres 
poli ti eos da Nação. 

Nest_a C_omn1issão, a opinião já por t0dos manifestada· é a de 
~ue ·os ca-s?s. de dualidade ele assemblér,1s ·OU governos dos Estados, 1eem 
ae ser dec1d1das pelos -poderes politico·s. · . . · ·. 

Em- se tratando do caso do Ceará, ·dizia o R~lator que a com-
petencia teria ce ser i:epartida entre ·o Executivo e ~ Legislativo, · 

· l'Onforme a: circumstiincia, · 
··o eminente Sr. P.e-drp Moacyr, exprimia-se daTamente: 
e . assegurav~ que . esta ·doutrina era universalmente suffraga-d.a 
.!"dos tra tadrstas e commentr,clores das Constituições amer icana, 

. SUJó'osa, argentina, allemã e brazileira. 



~ão tiveram outra opinião -os -professorns de direito Srs. Arnol-
pho Azevedo e Mello Franco, que dize1cn: 

"Compete, em t·aes casos, privativamente ao Congresso __ J" 1'r 

ciona·1, aprecrá.r c·s factos allega<los e, por via de uma lei , d<'cla-
· rar o direito exístente no Estado, ou prever de rcmeclio . cicle-
quado os casos que não encon tr arem solwção na legislaçã1J d.) 
Bsta.do. Esta lei, de caracter es2enci.almente político, . põe t·~rmo 
á questão, "escapa ao eX'ame do Poder Judiciaria e tem a exe-
cução assegurada pelo ri. 4 do art. 6º." 

E sta solucão é a uui.ca, constitucional. 
... ·.o J udfciario não tem a faculda·de da inte:venção politica 

ou extmorclinaria, só lhe compet indo o julgamento· individ ual. elos 
crimes políticos ( :u·t. G0 , lettra I, da . Constituição e lei 221, 
art. 83). 
l\!Iello Franco. Parecer sobr a interrnução do Estado do Cea1:á, 

fi. 16, disse mais com meridiana clarez>t: 
Loco e: tato . 

O illustre Sr. Arnolpbo Azevedo assim se exprimia seu nitid·o 
pens::n: 

Jvlesmo pnrccei:, voto em separado. 
Os demais membt·os· da ·commissão, uns por uns motivos, ouLros 

por outros, todos acceitaram un animes a: doutrina de que a cornpe-
tencia nunca é d:o J uclici ario par a <li rimir a dualidade dos poderes 
estachrnes, quer Eeja elo Govema·clor, quer wja ·do legislador. · 

E' tambem a doutrina americana, como é 'a dos professores 
fl l 'l,"ell l l JJ os. 

P ci·feéto Âl'a ia, um <los mais modernos commentadores ido1ieos 
sobi·e a m_ateria, doutrina: 

"El gobierno federa l iutcrvienne, pe1·0 que se intiendP, por 
Gobierno Federal? El Poder Ejeculivo, por derecho propio, lo 
ejerce con· intera independcncia, estando el Congresso en recesso 

y, por delegâtion, es!iando este en ejercicio . 
. . . I pratica consentida entre nos otTos, ha sido la de con-

currir ambos -poderes (Ejecutivo e Lejislativo), el uno ditando 
la ley y' el otro danclo-le .ejecucion, cua.ndo se ha requerido en el 
período de las sessiones. 

Es pues in1dubi table que el ar ticule sexto cuanclo dice "el 
Gc bierno Fede1'al" a bla ele los poderes poli ticos. 

Encuanto al Judiciaria. la misma Constitucion ha determi-
nado espressamente la forma judiciaria di sua intervenciá!1 .. ·. 
para en el orden provincial garan tisar una liberdacl, un derecho 
individual acordado por la Constitucion. 
E' preci·samente como entre nós : nestt:l paTticulnr ha nffiniclacle 

cbs duas leis na pr atica das intervenções. 
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O poder competente para dirimi'!' as co_nte~das políticas. que ~s 
Estados não podem resolver "per se", é o Legislativo e, no seu impedi-
mento, o Executivo. . . 

Divorciam-se as opiniões quan,to á acção definitiva do Executivo, 
julgandó este que a . . acção do , Executivo ·não é conclusiva, deVtndo 
prestar contas ao Legisla ti V-O e declarará def~nitivarriente . O cl'. r~Íto 
no E sta.do, mas todos estão accórdes em que so aos poderes pohtrnos 
incuinbe solver o;; casos de dualidades de Govern-0 ou legislatUl'as nos 
Estados. Ninguem, jámais, attribuiu esta eómpetencia ao J U'dicia rio. 

Dentre as varias tentativas de regulamentaçíj,o do art. 6°, houve 
uma que retribuía ao Judiciaria a funcção política nesva especie, mas 
foi repellida expressamente pe~o C-Ongresso em formidavel maioria, 
tendo neEta occasião o . Conselheiro Ba.naidas fulminad,o a pretenção 
com formidavel parecer. 

A Commissão conhece a extraordinaria -Oração produzida então 
pelo sobrio e profundo espírito do Deputado Oincinato Braga, na 
qual a analyEe elo que são . poderes politicos ficou definitivamente 
feita; e entl'e elles não inclue o parlamento· paulista o J udiciario .. 

E' unanime o consenso dos responsa,veis : no regi!'.:léll que crea-
ram o.s constituintes, os p-0deres que podem decidir as questões pura.. 
mente políticas são os de , 1·epresentação di:recta, isto é, o Executivo 
e o Legi.slativo. · 

Ao Judiciaria incumqe a garantia dos direitos individuaes e as 
._funcções expressas n-0 art. 60, lettras a a i, da Constituição, 0nde, 
de fórrna alg1.1ma, se enco11tra a de resolver as questões politica .. ~ dos 
EsLado.s,_ só podendo proqessar os Cl'Íines politicos, de fórma que; 
conforme ensiná J oão Bm·balho : · 

Pela; natul'eza essencialmente p-0litica dos casos que se pos-
sam comprehender noi> P ·art. do art . 6°, a competencia para a 
jntervenção é incontestavelmente do Pode!- Legislativo. 
Ora, a representação allega qne o Supremo Tribunal Federal, po1: 

um habeas-corpus conce<lido ao Exm. Sr. Sena<lor Nilo Peçu.uha, 
Teconheceu este cidadão Pr~s:.dente do E sta d-0 do Rio de Janeiro, mas 
este facto i1ão póde "per se" creai· a dualidade de Presidente: a 
dnalidade será um facto, se e qua.ndo dous cidadãos se presumirem 
tal qualidade e nesta presumpção se tiverem installado no territorio 
do Estado e iielle pretenderem exercer jurisdicção presidencial . 

O habeas-corpus é o :piei o idolleo para que J uizes e tribuuaes, 
cada qual na esphera de sua competencia, ª 'ssegurem o "Jus eundi 
ac. redeundi" _aos ci~ladãos ·que de"lle estiverem privados ou ameaçados 
d~ ~ ser po~· _1llegahclade ou ~buso· de podei-, mas é inerte para crear 
due1tos pohticos, os. quaes -so nascem de factos politic{)s praticados 
dcntl'O da competencia de Cftd:a um e na devida fórma legal. 
, O habea.s-~or7~i1s tei:i sua fonte em direi.to compara<l-0, na Jl1agna 

Carla e seu obJectn-o fo.1 sem p1·e "'.eg·u re corporill liherty". 



Tomou o ·lagar .do "wrié de . "Homen~ rnRlegi.ando." e foi "the 
great writ of libert", mas sempre teve apphcaçao exclusiva aos c~·sos 
de detenção· pesso.al, p'.lra assegurar a . Lberdade . corporal dos c1da-
dã·os quando violada por acro ill.egal. . . . 

It issues to try the legalty of any detent10n by commltmenent 
or other " ;ise. · 

Blakst. Oonun. 3 - 131 - Oonst. par 1338 - Kent. 
Com. 26. 
B : :~~a lêr a fórmula do hub.ca.s·corpils para ter C'l 1i t'a a moção, 

une só o turbamento das pai.."ões póde cou±undir institutos da sim-
p.leza elo "w1<.t" inglez com outras fórmulas ela garanti a dos· direitos 
politicos. . 

The fonn is as fo1lqws : 'I1le State of P·ensü.1vany. Oounty 
of Ken.t. · 

To Mr. Tom. Wigg'!. . . 
V.Te command vou lo have tbe body of vVilliarn N1:g ' , !>aid 

to bc de tained ·' in yc.ur cnatody", tegether with the ca use cif " is 
dc :cnl ;o n before" the Justice Fram Oampbell, Oounty Oo1rnll, 
tlrn 3, clea at 3 oclock, to abide such order as shall then anel 
tbcrc made in this behalf; an d have you tben anel there this 
writ with yom's doí ngs the Teüll . 
Onde, nesta . fórmula. clara, póde caber -outra garantia que não 

sef ru a da biherdade doe locomoção, cori'loral, <le ír e vir, "t>und i ac 
re-deundi ? " 

Della e:xorbitur , dila tai-a, transfotmal-a, evidencia o acto cen-
surado pºor Oonn tryma11, quando decla-ra "Unreason" á interpretação 
que ·· E'anstenccl to the Pext forcetl const n1P I i011 an ad<l ieiom; contra-
dictory" . 

A natureza elo hab eas-001·ziv.s só lhe 11e1·m ~.tte in cluir ·em sens 
pronünciamentos a garantia da liberdade physica, corporal; e RS 
unicas indagações· que lhe incumbe discutir são as relativas á legali-
dade da detenção e á capac:.dade {la ~utoridade que a decretou. 

Não cabem na estreiteza do recm·so, <lentTo <la sua natureza 
extraordinaria, al tas e complexas indagações : verificada a capacidade, 
a competencia do detentor e a legalidade da detenção,. estão encenadas 
as informações que póde obter o Juiz. T odas as outras questõe3 são 
"ordinarias": Tesaltam ela compctencia dos Jui.zes commÚns e teem 
de se r processadas em fórma ordinaria. · 

The court or jusgc then examine in to thc cause of de ten-
tion . .. 

OtheT questions do not bel<lng to te discussion . . . 
W alker's Americ:111 Law. 

P?r is!'o o juiz qnc houYer <lecid:<lo urna questão da propr.íeda<lc 
po r na clB .hab e..r.1 s - co 1·p~8 tc.rá pra ticado acto nenhun1 : qualquer 
a.os casos den va du exorb1t n11 crn, ul tra1)assa n capacidade do operante, 
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é "ultravires", e, portanto, . 11ão prc-duz consequencia· jur:.dic<J. ne -· 
nhuma para alterar ô direüo. 

Na teêhnica americana é _inoperante como .os actos inconstit11cio-
naés -dos outros po·deres. 

Assim, a Oommissão de Constituição e J ustiç3,, tendo preser;te e 
c~ubecendo do protesto da Assembléa Leg".sbtiva -do Estado_ do Rio 
de Janeiro se bl'c o habeas-corvus concedido ao Exrn. Sr: Dr. Nilo 
Peçanha para as umir o Governo daquePe Estado, e exercel-o por 
iod-o o tempo do m andato, acredita que, apezar de conhecer a Camara · 
dos legitimas fundamBntc-s do réerido protesto, deve eDe ser archi·-
vado :ieste mome11to. · · 

:Nada lia a accresceutar ao yoto j.á prof~J.·ido .pelas duas Casas do 
Congresso, ele accôrdo com os pareceres emitt'..aos pelas· Commissões 
respe<'liras. 

Só ha no E stado do Rio de Janeiro um Presidente el~ito, reco-
nhecido e p1·oclamac10: é o que o foi pela Assembléa, constitui-da pela 
maior~ a dos representantes reunidos nO edificio proprio da Assembléa 
Fluminense. 

Ao· Congresso Nacional incumbiria decretar . 'a intervenção 'fe-
deral, no ·caso de rn tei· realizado a dualidade de Presi<lente ou de 
a. sembléas, o . que tambem incumbirá r.o Podtn' Executivo, se ~t hypo-
thcsê realizar-se na auscncia do Congresso. 

Ao J udiciario foller8· comp teiicia pâra tornar conhecime n lo ela 
questão e resolvel-a, pois é puramen1e p_olitica, "Purely pol '.tiea l·", 
ela alçada <los poder-::is políticos do Estado, de accôrdo com a !:Ua Oonsti-
tuiç~o; e, sendo ellc i1µpolente para resolvel-a, por falta de força 
rnat 0 rial, · compete aos poderes federacs providenciar. 

1'to Poder Execut:vo compcteria ou competirá a intervenção, se 
requisita-da pelo Governo le~Íl imo do Estado, nos termos do art. 6°, 
§ 3° da Coú tituiÇ,ão. 

Nestes termos, é a Commissão {]e parecer. e requer : · 
"Qne seja o protesto archivado, -porque a Camara não reco-

nhece a dualid ade- d~ poderes cstaduaes e consideTa legit:rr.a e 
nnica a Assembléa que lhe endereqou o protesto e foncciona sob 

·a presirle11cia do eicladão Luiz Carneiro de Campos Ponc.-i de 
Léou . 
Sala das Commissões, 26 de dezembro de 1914. - Nicanor do 

Nascimento, Relator. - Gumercindo Ribas. - Maximià.no de Fi-
g·ueiiredo. - Felüsbelfo li'reire. - Oiinha Miacliado." · 

. A qonstitui qão prohibe, no a.rt. 40, que na mesma sessãa se volte 
a chscutu ma.teri_a já resolvid·a por uma das fórmas que as leis e 0 



33 
Regimento dfls duas Cas~s do Congresso ~autelosamente det~rJIJi.na

ram evitando a anarchia de trabalho legislativo. 
Voto do Sr. Pe-

1

0 chamado "Caso do Rio de Janeiro''. foi 
dro Moacyr trazido ao conhecimento "do Congresso por. ~en-

sagem. que. o ex-Presidente HermeR lhe. d1ng:u, 
solicitando, implicitamente, . ~edidas . de intervenção, tae.s como ~s 
reclamava, em representação mstruct i.va da Mensagem, uma facçao 
da Assembléa fluminense . 

Este e o outro ramo do Legislativo federal, ·após debates e pare-
ceres, ·divergentes na fórma, na doutrina e nos . considerll!nd!a, ~a~
daram, afinal, archivar a Mensagem do Executivo, por não existi-
rem razões justificativas da intervenção. Na conclusão d-0 parecer 
elaborado por esta mesma Oommissão de Justiça, e ao qual <lei voto 
venc'.<lo em separado, por Jivergir apenas dos fundamentO·S apresen-
tad-0s pelo Sr. Relaior, foi aconselhado - e a Camara logo após 
votou por unànimeda<le o archivamente puro e simples, sem que, 
por qualquer fórma, se manifestasst:m acerca de dualidades ou lt!giti-
mida<les de poderes Legislativo e Executi;vo no Esta·do do Rio de 
J aneiro. 

Não podia, pois, a mesma questão ·voltar a debate no Congresso. 
Ficou definitivamente liquida<la, no sentido de que o Congresso nada 
tinha que vêr com as agitações da· política fluminense, com as pre-
tenções dos candidatos ao proximo novo mandato de Presidente do 
Estado, nem com as discordias de sua Assembléa Legislativa.. 

Recebido, agora, de um grupo dessa corporação novo memor:al 
sobre o facto · de haver o Pod0r J udiciario concedido habeas-corpw 
a-0 cancli.dato Dr. Nilo Peçanha para assumir e exercer, durante um 
quatriennio, desde 31 de dezembro a Presidencia do Estado - a 
·propria Mesa desta Camara deviai despachar na Tepresentação -
" Archive-se" ou "Inreirado" ~ como sóe fazer em casos anafogos. 

As exigencias da política, porém, forçaram a remessa elo allu-
dido escripto a esta Commissão para interpôr . parecer. 

Parecer sobre que?! Na representação, os Deputados fluminen-
ses subscript·ores protestam contra a concessão do dit-0 habe'aS-cOrJYUti 
e como que appella.m ou recorre~ da sentença do Supremo Tribunal 
Federal para o Congresso N ac .onal, conclamando-o a auxiliar os 
pro~estantes na des?bediencia ao aresto judiciario, contra o qual, é 
sab1d?, as nossas 1~1s não offerecem recuN-.o algum. A represen t11çã-0 
acredit_:i. ~ue o . reg1men extreme com su~s bases, com a pro·palação 
do accordao, e 1mpet;ra. do Congresso medidas de salvação. 
, Si. n.ão é est€ o objectivo .claro e _preciso da representação, f~rçoso 
e concluir que. com ella queiram somente os seus illustres autores 
considtia1· o Congresso, _P~dfr-lhe uma opiniao, solicitar-lhe um pare-
cer, como fazem os litigallltes qua.ndo pedem a jurisco.rusultos de 
notvs seus pareceres no terreno das Juctas do Q.ireito privado. 
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Ora, 0 Congresso não é orgão de consulta de pessoa alguma, e, 
muito menos, de assembléas l.ocaes, ou de grupos de assembléas, nada 
exprimindo no terreno pratico, nem me,smo as considerações dou-
trinarias, jurídicas, philosophi~as e outras coi:n que os pro·pr10s Depu-
tados e Senadores proc1uam fortalecer e polir os seus pa.receres. nas 
üommisões ou nutrir debate no plenario. . 

Valem, porbanto, sómente, as decisões tomadas: com o caracter 
de leÍIS pelo üongresso, .no. exercício de fun~ções limit~das e yrecis,as, 
enumeradas pela Constltmção. 'I'udo o mais que aqm .se fizer fora 
<.lesses limites legaes e Tegimentaes não passa de ard.i.loso malaba-
rismo ou de curiosa divagação, contraTÍa á índole do regímen e até 
ás tradições ·de qualquer l'arlamento. 

Si, porém, a dissidencia da Assembléa Flunime?se prete~<le, não 
a rnsposta inócua a uma consulta, ·mas a votação de uma lei, reque-
rimento, inoção ou cousa eqm.valente, pela qual o Congresso ad qiie,m 
i·ec.eba a queixa da representação contra o Supremo Tribunal Federal, 
por ter dado hab·eas-corpus ao paciente Dr. Nilo Peçanha para- assu-
mir o Governo do Estado, pretende, desabaladamente, um absurdo 
t. cumpre-nos - Non_ possumus. A Assembléa podia .representar (§ 9° 
<lo art. 72 da Constituição Federnl) mas o Congresso não tem como 
prover no caso. 1 

E, chegando a este po_nto, devemos logo entrar na qucbtão 
capital que motivou o pI'otesto de vari'os Deputados fluminenses, bem 
como respigar no parecer .do illustrado Relator da maioria, que lhe 
subscreveu o t~·abalho com açodamento· nunca visto, mal S. Ex fechou 
a sonóra: leitura do ulti:pio período. 

O Congresso N acio~al encontra-se, como toda a gente, na ]JOS:r 
ção de meio especta-â.or <la execução plena do habeas-corpus conce-
dido ao Dr. Nilo Peçanlp1 pelo Supremo Tribunal Federal. · O Poder 
I,egislativo não é tribup.al revisor _das sentenças· da magistratura 
nacional. A questão escapará á sua competenci.a, ao seu éxame, por 
mais cauteloso o intuito que seja. 

Indubitavelmente, podem Sena.dores e Deputados apreciar, 
·applaudir, condemna.r o accórclão, mas, como Congresso, official-
mente, não podem siquer ter opini·ão no caso. 

~sta;inos fóra delle por força imnianente da nossa organiz&ção 
constitucional, cabendo a1~enas ao Executivo fazer cumprir a- sen-
tença se ousarem desrespeital-a. 

No exame d~s leis, ílUe ~ c.oi:igresso votar ou elos regulamentos 
e act~s d~ Executiv_o, pode a JUd1ciatura federal intervir, quando, cm 
E).Specie,. tiver que . mterpretar, ~e applicar taes leis e regulamentos, 
o~ aq__mlatar ~ .validade 4.as medidas administrativas, ma.s a reciprnca 
nao e ver<laá~ira. 11'Iostrem-~e na Constituição um artigo que, ao 
menos, de<luctivamente, .;:tutvnze. outro criterio nas relações dos po-
deres e submetter-me-hei aos que pretendem conferir ao Congres:p 
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faculdades revisoras · das sentenças do J udi.ciario, e ao Executivo attri-
buição de cumpri.1-·as ou não, conforme as julg~r segundo o dirti~to ! · 

· A Constituição Federal e as estaduaes attribuem aos rnspect1v-os 
J uizes esse poder de exame e interpretação das leis ~ de cond~mnl:tção 
aos actos administrativos,· cotejadas umas e outras com a let. f1mda-
mental do Estadó. . . 

Assim foi creada para o PodBr Judiciaria essa posição singular 
cme, malmente; o sobrepõe aos demais poderes e o er.ge em chave de 
r;bobada do nosso regímen constitucional. Interp1'8tar a Constituição 
e as leis cabe aos demais poderes, mas é só o J udiciario que tem 
l' direito nellas expresso cl,y; j lligM a acção · dos outros dous ramcs do 
Governo, emboTa em especie e sob provocação de parte intere~.~<1da. 

Dahi, e nestes ·termos, a incontroversa supremacil:l, escogLrada 
para o J udiciario pelos fun.daclores da União Americana, e q,:e . a 
Oonstituinte Brazileira .de 1891 trasladou p ara as nossas leis e para 
os nosso·s costumes, com intensa fé nos resultados solidas do funccio-
namento de tal apparelho. 

O poder isuperior é ·O que julga os outros. Congreeso e Presi-
clencia não julgam o magistrado . federal e. a Côrte Suprema; um 
elabora ·leis, que ella pócle apreciar e conclemna1;.; outra, pratica acf;os, 
que ella pócle annullar - e tudo isto por expressa di·sposição dos 
textos legaes, consolida.elos, efflorescentes, numa constante juriPpru-
dencia por todos tranquillamente acceita entre nós e nos povr:>H de 
nnaloga composição politica. · 

Ao contrario, como po·der que tem a obrigação consti.tucional de 
vi ver em ha l'llwn·ia com os out·ros poderes, cumpre ao Congt·e,e,so 
manifestar por todas as fórmas o ·seu acatamento ás decisões judi-
ei aTias , crear tribunaes d~ distr1.cto, modificar a legislação, exercer, 
emfim, o seu o.fficio legis:ferante. Mas ahi pâra a sua competeucia. 

Sendo politi.cas as suas attribuições, cabia, sim, ao Congresso 
Nacional intervir no caso elo Estado do Rio de Janeiro, si alli exis-
tisse verificada dualidade de assembléas e presidentes, e a ordem 
publica reclamasse providencias urgentes pa,ra o seu restabelecimente . 

. Mas o parecer do illustrado Relator da maioria, confirmando, 
aliás, a deci.são anterior .da Caw.ara sobre o mesmo assumpto, con-
fessa e argumenta no sentido de provar - que não ha dualidad~ de 
Governo ou Assembléa no Estado do Rio de J arieiro, "onde existe 
só um Presidente eleito, reconhecido e proclamado". 

Todas as ouh·as considerações do P.arecer discutem a questão dos 
fundamentos do habeas-corp1wi conced:·do pelo Supremo TTibunal 
:Federal ao Sr. Nilo Peçanha, para poder livremente entrar no Pala-
eio do ·Governo est·adual e' exercer o mandato. , 
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Ora, no fuen~cimento dessa questão, o Congresso não tem com-
petencia para entrar, ficando perdid-0 o brilhante trab~lh? de er~
dição, apresentado pelo v-0to do Sr. Relator, quanto ao direito cvnsti-
tucional patrio e americano e aos seus commentadores. 
· O proprio Po<l.er Executivo t~m uma - attitu~e passiva e~ fa~ 
<l.o habeas-corpus, e só terá que sahir della para, amda em obediencia 
ás leis d-0 regímen (art. 6°, § 4°, da Constituição Federal) assegurar 
a execiição da senten~, no caso de imrninente desacato e á requisição 
do Juiz respectivo. 

Em resumo: 
"A rnpresentação do grupo leg:.slati vo fluminense, insurgido 

contra o habe.cts-corpus ao DT. Nilo Peçanha, que é o Presidente do 
E~tado do Rio de Janeiro, pol' eleição do povo flumi·nense, apuração 
·feita -po1; Assembléà· operante sob direcção de Mesa legal e garantia 
daquella irrecorri_vel medida extrnordinaria - não ha que deferir. 

Dentro desses fundamentos acompanho o côro da Commissão no 
lithurgico - "archive-se" ... 

O Supremo Tribunal Federal liqui·dou a questão. O Presidente 
do Estado do Rio de J aneiro é o Sr. Nilo Peçanha, desde 31 de 
dezembro. 

A Assembléa legal do ]jstado é a que o reconheceu e proclamou: 
no seu magnifico vot-0 vencedor para o accórdão, o Juiz Enéas Galvão 
traduziu a inteTpretação do T1<bunal quanto ao alcance do habcas-
corpu8, e ao limite da sua intervenção nas chamadas questões poli.-
ticas . Esse accôrdo firmou \l intelligencia dos textos constitucionaes. 

Para quem recorrer se ella é erronea ou perigosa? 
Con.cluirei, observando rrue os amigos do Governo (eu sou re.-i-

sionista radical) elevem, os primeiros, curvar a cabeça, obedecer ao 
aresto - "perind ac cadaver", bastante contrariados no seu interess0 
político, mas certamente, no fundo, conformados com a belleza e os 
frU'ctos da sua obra." 

"Quando subscrevi o voto do Sr. Mello Fnnco ao parecer n. 34, 
de 1914, desta Commis~ão·, requerendo o archivamento da Mensair-.,m 
presidencial de 8 de outubro, acerca do caso poiitico .do Estad0° do 

V t d S A Rio ele J aneiro, acceitei os conceit-os daquelle o ·O o r r= 'll 1 . 
n~J h d · Az _ J ust.re. :paramentar, que assim textualmente se 

P 0 e e exprimia: 
vedo "Com essa Mensagem, ÍO'l·am submetti·das 

ao conheciment-0 .do Congre~so as duas representações recebidas pelo 
Sr. Presidente ·da Republica. 

Da leitura e exame de&sas representações, parece resultar que 
o Sr. Prl:!sidente do Estado do Rio não solicitou a intervenção federal 
no dito Estado, aind-a que, depois de affirmar não ser da competcncia 
do ,E:x~cutivo ~tadual deciqir en:i,_ ulti,ma insta~clia a questão 9ue 
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rJli ora se agita, tenha concluido a sua exposição nos seguintes 
termos: .. 

" ... submetto ao alto criterio de V . Ex. e dos poderes poht1cos 
da Nação, _parn que volte á normalidade a vida política do Estado 
do Rio de J .aneiro." 

A outra representação parece mais explicita: "recol'l'e aos po~c
res politicos da RepubEca para d·~ Hunciar perante .elles a alta m!lg1s-
tratura judiciaria do paiz", e ti•rmina com as segumtes p~lavras: 

"Nesta emergencia, sentindo-se a Assembléa Legislativa cerceada 
em· suas attribuições, reoorre aos poderes políticos da Republica paTa 
que, tomando conhecimento dos factos anormalíssimos que ameaçam 
nerlurbar a vida política do Estado, a paz e a tranquillidade publicas, 
applique·m ao caso o remedio constitucional, que, em sua sabedoria, 
parecer acertado." 

Em -ambas essás representações, especialmente na segunda, a 
reclamação é contra medidas do Supremo Tribunal Federal, rela-
tivas ao modo poir que decidiu questõe·s sujeitas ao seu julgamento. 
Quanto a essas referencias, duas são as opiniões que se podem sus-
citar: 

1", tqda e qualquer questão, que occoner e fôr conceTnentc ao 
P arlamento tant'O da União como dos Estados, deve ser examinada, 
discutida e j11lgada na pTopria Oamara, em que -a mesma questão 
se agita1·, e não em outro Jogar. E' a opinião de Blackstone. 

2ª, uma questão, quando mesmo seja concernente a uma Camara 
f' tenha sido decidida nessa Oamai·a, pôde ser examinada alhtJres, 
desde que tenha relação com direito$ que se exerçam fóra e indepen-
dentemente <la Camara. 

Esta Casa do Congresso Nacfonal, qualquer que seja, dentre 
esses dous criterios, .9 que lhe determine os motivos de julgar· neste 
momento a quest~o do desdobTam6nto da Assembléa Fluminense em 
dous grupos de Deputados, deve, entretanto, abster-se de entrar na 
apreciação -~of! julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, 
porque, ac-ce1.ta a-quella primeira opinião, ao Senado, e não á Camara, 
CO!.Ilpetia apurar. a responsabilidade dos J uizes, que, porventura, 
houvessem exo1·b1tado de sua competencia constitucional .. (Oons., 
art. 57, § 2°.) 

Adoptada a segunda opinião, a de que os tribunaes judi.ciarios 
podem vir em so-ccono de certos direitos individuaes mesmo quando 
na manutenção destes estejam implicadas questões de pri.vilegio par-
I~me.n~ar, a Camar~ -devia abster-se egualmente de apreciar os refe-

. ndos Julgados, precisamente porque, cm tal hypothese, constituiriam 
elles puros actos emanados da autoridade competente, que escapariam 
á censura de outro poder." 

Depois de varios argumentos conducentes a affirmar que o caso 
rião era nenhum das que, pelo art. 6° ·da Constituição Federnl , deter-
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minariam a intervenção nos negocios peculiares ao i·eferid·o Estad?, 
B ser decretada, conforme a hypothese, por qualquer dos podeTes poh-
ticos federa~. terminava aquella d,eclaTação de voto pelas •segu.mtes 
textuaes e concludentes palavras ·: 

"0 que, porém, é certo, é que, no caso expo~to ª? _Oongress_o nos 
documentos ora sujeito" ao nosso exame, n.ão fo1 solicitada a mter-
venção federal para dirimir a questão suscitada no seio da Ad5em-
bléa, nem existe uma dualidade do Poder Legislativo no Estad?. 

Acertada· e constitucional é, poi.s, a resolugão adoptada Já pelo 
Senado Federal e . proposta no párecer ·desta Commissão, mandando 
que se archivem a Mensagem presidencial e os documentos que aeom-
panham, feita a ·devida communicação ao Sr. P residente da R.6pu-
blica. . 

Ass;m opinando, voto pela conclusão do parecer; e, precisamente 
porque voto pelo archivament.o, deixo, coherente e logicamente, de 
tomar conhecimento de meritis da questão, que, pelo dito archiva-
mento, se demonstra não teT incidido na esphera de attribuições do 
Congresso Nacional. " 

De que modo volta esse caso a preoccupa.r de novo a attençã.) do 
Congre9SO ? Dil-o o paTecer nas seguintes palavras, resumidamente : 

"Represenh a Assembléa Legishtiva contra as teI!ta.tivas de 
creacão de dual'dade de G'overno no E stado do Rio de Janeiro, ali-
ment El·das . pela imclebita ip.teTVençã·o elo Poder J ucliJ0iar!ilo Federal , 
nos neirocios est·aduaes. 

Allega a referida Ass,embléa que o Supremo Tribunal Federal, 
depoi s de haver rnconbecido a Mesa sob cuja d;Tecção se Teuniu a 
exígua minoriq da Assem pléa, em edifício particular, para o qua 1 
se rnconheceu Presidente dp E stado do Rio o Exm. Sr. Senador Ni lo 
Pecanba, ao qua l outorgOlf . um alvará de habeas-co'l'pus assegurando 
ao dito cidadão a entrada livre no Palacio do Gove;rno, podendo elle 
exerr.er durante os quatro annos seguintes as funcções de Presidente 
do E sta do referido. 

A Tepresentan te pede um remedio constitucional, que evite a 
gTave turbação d-o reg-imen politi~o assegurado pela Constituição 
Federql. e as · conr:tequencias necessa rias da situaçã-o conflictuosa entre 
a . R~1t_on~m: ;i do E gtado, que se def~nderá e a acção usurpadora do 
J ud1c1 ~no Federal tentando cumpl'lmil-a." . 

~xposta assim a questão, ·vemos que nada mudou em seus cara-
cteres intrinsPr.os .e extrínsecos, qu~ possa determinar a intervenção 
do Co_ng-;esso N;ic·onal, porque aqmllo contra o que representa agora 
~ . ma1?1·1 ~ do·s Deputados fluminenses é a consequencia logica e . 
imllpdivel n~ fac-to que determinou a anterior representação. 
. A doutr1u a sustentada tão e_rudita e brilhantemente pelo Rei1 tor 

. ~? _na.recer, so_bre a c?1'.11petencia _exclusiva d?s poderes politicos para • 
cmmir questoel! pohtlCas e a incompetenc1a do Poder Judiciaria 
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parn resolve·r taes assumptos, é a ·verdadeira doutrina constitucional, 
que aqui de novo affirmo, como confirmo .mi:is_ uma vez a de que 
ao Congresso, exclusivament~, cabe a attr1bmçao . • de Tesolver, por 
preferencia, os casos de dualidade de · pod~res poh:1GOS, que po1'Ven-
tun1. occorram nos E stados, decretand·o a mtervençao federal para o 

·fim de m·anter contra o outro o poder que julgar legitimo. . 
. Por outi:o lado, · tambem não é possível contestar que o bellissirn o 

voto do iUU!sitra·do Sr. P edro Moac:vr quanto á situa ção do·s demai s 
11oderes publicos em face dos julgados do Poder Judiciario e qu ant~ 
á. cornpetencia deste para deixar <le applicar leis, . que. considere incon-
stitucionaes e de revalidar actos tidos por illegaes, é uma ver,eladeira 
photographia da figura extraor<linai·ia que, no organismo constitu-
cional. apreS'e.nta esse poder proeminente. 

Mas, no ponto de ·vista em que, desde a nrimeira hora, me col-
loanei para examinar o ch amado e-aso do E stado do Rio, não é neces-
sario 6 estudo a.profm1c1ado dessa doutrina, nem a . demonstração de 
serem ou não as ver<lad~iras pelos seguintes; além ele outros, mo ti.vos: 

1. 0 Todos reconhecem que, nos factos trazidos ao nosso c.:>nhe-
cimen to, não houve até a11;ora nenhum dos · casos de intervencão per-
mitt.idos pelo ut. 6° do Constituição , que cahisse na esphera de attri-
buições do Congresso N acional; 

2. 0 As representa ções elos poderes loc.aes contra incursões. elo 
Juclic;.ario F ederal na orbita Ie11;al de suas privativas attribuições não 
~ã:o meios adequados ·a impedir ou a remediar ta.es abusos, se cllf~s 
f·xistirem, poraue o Poder Legislativo não é revisor dos act0s do 
Podei· Judiciario; 

3. º As ordens, decisões e sentenças desse Poder só ·podem sei: 
revogadas, Teformadas ou iuvalida'das por clle proprio, mediante a 
71ropositura das acções competentes e inteTposição dos recul'sos 1ocaes ; 

4. 0 No re11;imen da Constituição de 24 de fevereiro só ha. contra 
11 s exoi:bitancias do Judiciario , o rnmedio legal ela i·esponsabilidade 
pÓr prevaTicação ou abusos ele nocler e o remedi o moTal da condemn a:-
rão pelo iuizo severo da opinião publica, força. i:espeitave1, e , na's 
democracias, semnre podérosa e temível. · 

. Continuo, pois, a pensar aue o voto de archivamento só póde ser 
Iogico ~ coherent.e abstendo-se de apreciai· de rneritis a questão trazida 
ao Congresso pela representação dos Deputados da Assem bléa Flu-
mmense. 

30 de Dezembro de 1914. 

- P ede-nos o Sr. Deputado Rodrigues ·Alves que declaremos não 
ter o menor fundamento a informaqão dada houtem á nublicidadt) nor 
i1.m vespertino, de lhe· haver o Sr. Presidente da Republica dado conhe-
cimento dr: resolução de 11 cata r a ordem de habeas-corzncs, referentP 
no E stado do Rio. 
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- Abaixo publicamos na integra o voto vencido do Sr. Ministro 

Pedro Lessa na questão do lv.abe1as-corpus: . 
"Pedro Lessa vencido. '.Reconhece o accórdão, em d; vers~ pas-

sagens, que o hab~as:corpit.s é um meio de ga:a.ntir a liberdade indi-
vidual, e conclu~ com a declaração bem exphctta de que conoo~e a· 
or·de~ impetrEj.da para que o paciente po.ssa, "livre de qualqiwr consJ 
trang.imento, aisrsegurada a siia liberàiafde 1.mdi.vid,wal, . penietrar, nQ 
dia 31 de dezembro corrente, no PahiG. o da Pres1denc1a de EsLado 
do Rio de Janeiro e exercer suas funcções ·de Presidente do mesmo 
Estado até. á expi~·ação do prazo do ruandat'o, prohibi:rido qüalq11er 
constrangimento", etc. 

Na parte relativa á garantia da liberdade individual,_ são esses. 
midatis .11iaiandis, os termos de que se servem em nosso .p a1z todos os 
requerimentos de liiab&as-corpus, e todos os tr;bunaes, singulaTes e 
collectiv·os, que ·concedem taes ordens. Nunca houve no Brazil g~1em 
impetTasse um h.abeas-corpus, sem allegar pelo menos, posto que· sem 
fundamento, uma coacção, ou ameaça d.e coa,cção á liberdade indivi-
dual. Ahi temos uma confissão implicita, imposta pela indole do instituto 
do habe·as-corpus, pelas noções rudimentares sobre a materia, de que 
juridicamente é impossivel obter um habeas-co1·pus para garantir ~·utro 
'direito que não a liberdade individual, na accepção_ restricta de liber-
dade de locomoção. 1 

Mas, se assim confessa o accórdão que o . h.abeas-corpus é um 
Temedio ~deqüado a resguardar a 'fliberdJade ind1:rvidual,, produz a mais 
pei'turbadora confusão, o rrtais estonteante baralhamento dos conheci-
mentos juridicos, concernentes a-o assumpto. . 

Com effeito, através dos conceitos vagos, da falta de nit idez nas 
idéq.s e de precisão nns ten:u0s, vê-se que o accórdão chega a declarar 
possivel; ou necessario, · assegurar pelo habeas-corpus "a acti'lvidadr. 
moral, pw1ia1nente abst11acta, sem, n,ecessid!lide de fr e· vir" . . Já antJs, 
em outro julgamento, se havia -affirmado que o habe.as-co1·piWJ é meio 
de ·defender a libeird,a;de morol, o ·que me fez notar que "liberd'(!,de 
mom,l", no sentido gera-lmente usad:o. é e::x:preseão synonyma de livre 
arbi.frio, e que os phenomenos estudados sob essa designação são factos 
psychicos. que se passam no eu, e não precisun, portanto, nem podem, 
se1· pTOteiridos por nenhum processo judicial. O direito só se oceupa 
das manifestacões da vont11de no mundo externo, e. nunca do que se 
pas~q n<J esnirito. humano. Concisamente enunciaram ns romanos a im-
no~~ib ' Fd ~de . e a inutilidade de estender, a · sancção do direito aos 
foct-os anímicos, quando escreveram num dos textos do D!gesto: cog1'.-

- íatiowis po~11iam ne.mo paHtV;r. , 
Que significa a expressão - "actividade monal, p11111ament~ ab-

strat.a, sem n!3'C&Ssidade ·de ír ei vir'"? 
Por mais. difficil ·que eej•a penetrar o se~tido d phrase1s como 

essa, -0 que pa-rece certo, é que o intu_ito com que se redigiu a clausula. 
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transcripta, !oi affirmar que o habeu,s-airpus .n~o ga:rante s~mente ·a 
liberdade de movimentos, mas tambem a actlv1da.de, exclus1y~me:i;:te 
mental, que não se revela no munJo physico., ou se tome o quahf~cativo 
- rn;a,ral - n!i accepção ampla como termo oppost? a phy~1co ou 
material, ou se lhe dê a significação reatriota de ~t~iico, relativo aos 
bon s costumes. No primeiro caso temos uma activ1dade puramente 
psychica, intellectual ou moral, qu_e não se externa. fóra do eu. 

No segundo , ternos phenomenos ·consistentes em meditações mo-
raes, raciocinio.s ethicos; orações, etc. Em qualquer das duas hypothe-
&es não se concebe a.bsolu tamente em que, como, quando, possa uma 
émtoridade publica tolher a "actividiade moral, pura·mente abstracfo, 
sem 1ivcessidade ele ir e vir." Se o que porventura. se receia é que o 
poder publico arranque da inercia physica o individuo que e8tava 
entregue a quaesquer rneditaç§es, raciocínios; ou devaneios, ou de um11 
~uave quietitude o mystico, o asceta, nesse caso o habeas-corpus é 
appli<~avel, ex11ctamente -porque se trata <le g-arantir a liberdade de 

. movimentos. T anto é offendido na liberdade de- locomoção aquelle que · 
se qunr mover com cerias direcções, e não póde por coacção de alguma 
autoridade, como aqüelle que quer permanecer ·num determinado ponl·o, 
" nunui actividade moral, perm..:inei1fP.i. a listra ta. sem nec ~ssià.ade de ir 
f. 11fr", e não o logra em oonsequencia da mesma coacção. · 

Segundo o conceito de · todos os juristas, de ·to'tl•oe os tempos e de 
todos os logarns, o hab eas-corp11.s só aproveita, e sómente póde apro-
Yeitar, a quem prec= sa ter os movimantos livres, ou a liberdad+J de 
locomoção . . E sta liberdade de locomoção é o que se denomina Tti.bedade 
in(lividu.al, na Jingua dos jurisconsultos que se occupam do habea.~
corpus. 

Desde os nrinwrcr o.s do i11stituto na: Inglaterra até o livro de 
Oounfr,yma.11, obra publicada o anno pas.gado, e citada no accór<lão, 
tanto na· Inglaterra. como nos E stados Unidos, a qual se denomin a 
inva-riavelmente live?"dade i11diviil.11al é H liberdade de locomocão. a de 
movimentos e o que se cham'l. habec.s-corpus é um Temedio , judiei.a]. 
cue tem poT · func(lão e'XclusivA. iraranti1· essa liberd ade . . Oooley (A 
TreaJ~ose on the Cionst~tuc·;onal Limitations, pag. 412), occupanc1o-se 
do. lir'.l1(',aR-r.M7111s. escreveu: "It .still remxiin to rnentio.n one of the 
principal ~afe,q.ard-8 to personx;Jl 7iberty. E logo em s.eguida, apoian-
do-se em. Blakstone, define a liberdade individual: "pe1·sonal lil•r>rfy 
co11:iRtei in flrn 71n1tler of 7.or.nmnl{nn . of r.l11111qi11q .~ f1mf?nn. 01· 111 r111i 11 'r1 
one s person to whate soewer place one's own inclination rn'ny àirect 
11•ilhn11 i11171rison111enf. or resfrnint. 1111/ess hy d11p, r.ourse of 701p·". Black 
( Ha11dl:no7'~ nf A n~eric~n Oo11stit11tionnl_. Law, n. 199) doutrina: "Per-
s?1wl l11be1·fy r.nnsrnfs m fh e rn11•f1' of locomofion, of drr11igi11,q sit 11a-
f•?n. of 1'P.mni•111q (171f's 1ie1·son to wlrnferP1' 71l11f'P. nirn's i11cli11atio11 111m1 

clirect., etc. Hurd (A Treatise on the wr-it of Ha.bea°'S-corptts, cap: 1º) : 
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"Perumal liberty is lhe 1101Pe1· of 1mrcshaine1l locomotion". E á 
irng. s:i: o ltabeas-corp11s gradualmente foi substituii:do ~' all n/ l1 'r: r 
common law wrifs divised lo 1·elie1·e in cases of Wegal i111p1'1.s01111te11f." . 
Wood ·(A '!'realise of tl1e Legal l?. •Jniec_lies of Mamlcimus. and Prvi1il1i-

. tion, habeas-ço:rp1ts, OertiJo'l'aro an Weiarant. Qtw pag. 111): A person 
i11111r'iso11cd 01· restrni11ccl in his lih1i'1·fy, 111il71in lli e 8f'a't.e, fnr n11 ·'.' '.'rt11s;-. 
01· 071011 011?J 7n·c le11se, is enlitlen, e:i:,ce7)t n11e nf 171 '0 cases_ spec1fie1l rn 
the next section to a whrit of hab (')as -corpus." E Countryman na The ) . s 111 ",,,, .. ' 7 811p1·c1110 Onurt of ther Unile1l lates, png. · : .i. t il 711·111c171n · rrn,ç~n 
f or 1'CS01' f i11g to fltis ·1·c111e'd11 af. r.0,111 111 011 law was to r11·nc111·r, lli r. rl~s
<:harrre of n 71e1'snn f 1·om ill.ega l l'cs/.J'(!int or i111 p1·isnnm.e11t. U11de1· IT1;-
0o11sl if 1tfion a11d tlte• :iwliciai·y ad8 lh e w17awf11l co11f11w111c11t 1~1 1 11sl~ 
í11/1~s fl1e ra8P. nf ri(Jltt actio11. and t71 e w'l'it is lli e process li?' 111 1?/li n1l 
of l11·i11r1i11q flw r.ase 71efóre lhe cose". 

A li.herdade individua1 é ·um direito fundamental, condicão indi R-

pensavel para o exercicio de llm sem · numero de direitos. Por isso, 
quando está preso, ou amençado de prisão, o individuo requer habeas-
corznr.s, sem necessid.ade de especificar quaes os direitos que pretende 
rxercer ; pois, a prisão impossibilita o exerci cio de oua si todos os 
direitos. Mas se lhe impedem a prati:ca ele cel'tos actos sómente, o exel'-
cicio de algum direito ape111as, e o indiv_iduo prova que inrlubitavel-
rnente tem o· direito que ~lle!!a. nor exemplo - é Deputado, e · n.ã.o 
permittem que penetre no edificio da sua Camara; é funcciomn·io 
nnbl i co. e vedam-lhe o ingresso na respectiva rerartição; é medico. 
11clvog:ado. commerciante OLf industrial ou operaTio. e não_ comentem 
que se dirija ao lagar onde nuer exercer uma a·ctivida:de juridi.c~ in-
r.ontestavel; póde um tribunal garantir-lhe por uma ordem íle l111l11w.•-
r:orvus a liberdade de locomoção, a liberdade de movimentos, a l iberdade 
nhysica necessaria para o exer cício do direito. der:Tarnndn ( n o~e-se 
11cm : 17cr~la1'rt11dn, o que é bem diverso de decid!r, julgar) ao .mesmo 
kmpo na concessão da orqem o direito incontestavel. liquido . certo, 
•me 0 naciente qne1· exercer, e lhe. tolhem. Seja embora a fm1ccã.o 
c~sencial do Juiz julgar, dirimir contenda;g, é' corrente em direit-0 iuri-
c:iario que, ao la-do dessa funcção. tem o Juiz a de declarar oq dir~.iio~ 
nã.o contestados. para ."os !!arant.ir contra possíveis violações futur11s" . 
(J. M0nteiro, Pro1·r.ssn Civil e. Co1n111erd1il .. § 1°.) 

Não SP, confunde absolutamente essa méra declaracão de dil'eitos 
C'.Om 11. resolução, a decisão de questões concernentes a direitos di vt?rsos 
~ln liberdade de locomoção. J?esde que seja duvidoso, que precize ser 
.1 1.1lg·ado em nrocesso conteri.c1oso (POT exemplo - ·o direito do incli -
y1duo que aHega que foi demittido iniustamente. e que a sua demissão 
P- nulla, càso do art. 13°, dE.L lei n. 221, de 189'4), ou, por mais forte 
razão . q~1e só po.r ·?utTo tribunal <Jl}. por outra autoridade, .POSBlt ser 
reconhecido o chre1to (por exemplo, o caso de membros d·o Poder 
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Legislativo, ou . de Presidentes e Governadores, .. cu~a verificação de 
poderes é contestada), já não é possivel ~O J?1'0C~SS0 do habea,s-c~rpWS 
resolver a questão. 'Por que? Pela razão md1scutivel ç.e que o ha_beas-
corP'ws é um meio judi·cial de .Tito muito .célere, sem fórma nem figura 
de juizo, sem regras que garantan; ~ exhibição de alleg~ções e PTº".ª~; 
e consequentemente, ainda que o Jll1ZO tenha competencia_ p~ra. ~ec1d1r 
o pleito (se não a tem, tolitur qiirestia), vedam os prmc1p1os .do 
di•reito judiciaria que arbitr ariamente dirima a -contenda .. Os me10s 
jucFciae~ são de direito publico. A ninguem é licito applicar, para 
~·esolver uma especie, um processo differente de que a lei estatui.11 , 
di111i1111i11ilo .. 011 e71mi11a11do as .fJG1'Ct11fias legaes. 

Grave erro, segundo me parece, é suppôr que vivemos em Roma, 
sob a jmisdicção ·dos pretores que tinham a faculdade, por ninguem 

. contestada, de auxiliaT, suppi:ir e corrigir o direito civil (ntlj11l'1111di , 
1·ol 811 p11lH11di 11el ·r.nrrigendi .i111·is cii1,ílis ffl'ltlia). E ssa illusã~ já- ·tlevia 
estnr desfeita ha muito, sobretudo depois que escriptores. como Co-
v.}ido. mostraram que nos paizes modernos "-i,l gillllir~e non é pi·u q11c7Tn 
che rlM•c crenre, mn n117i°ca'l'e il d~·1·itfo 7n·c"fis islc11fe." 

Outro en e:::in o é acredita-r que ri e1•n l11 çlín éln rlireHo possa real;-
zar,..se. contra1-iftndo disposição de direito publico, r1o provr4w c0i11e'it'o . 
constitu.cional, e sem neiihum.a neces.Siklade, por estar· d1isµosto na lei, 

11 asse:u.tndo pela doutrina, o que convém em determinada hypothesc. 
Neste caso dos autos , não sendo liauido o direito do paciente, havendo 
- J)elo contrario - duvi•das muito ra.zoaveis sobre se foi, ou nã.0. 
d ei ~o Presidente do E stado do Rio e tratando-se de questão pur:nuen lc 
pofüi ca . a eompetenc_ia do Tribunal está excluída pela Constitni(:.ão 
e nela doutrina. Não se comprehBnde uma ev.o·lnção de direito po1· 
meio ela violação de normas elo direito publico. Seria uma evolução 
«i. 1-rRncos e barrancos, dando por páos e por pedras, o oue é a negação 
da idéa ele .evolução. A ev·olução do direito· tem suas leis. boie cstu-
c1~1c1as e conheci:das (veja-se, pol' exemplo, D'Ag1rnnno, La Genesi e 
l"fiJ·coluciooe del Di1-~t~o Civil.e, n. 38 e seguintes). 

Attenclendo-se á disposição ampla da nossa Constituicão sobn\ 
habeas-co1·pits, póde-se chegar até á dout.rina que tenho r·es~mi.c10. Ir 
vlém é .inipossivel. Qualquer co.acção á lil1erilnde i11rli11irl11al, ni.ucla 
quando não haia prisão, nem ameaça ·de prisão, autoriza o "uso do 
habeas-cD?'piis. Sempre que o individuo preciZe da liberda.de physic·a 
(segundo uma expressão já consagrada) para exercer qualquer direito , 
devemos. garantir essa liberd·ac1e contra as violencias já feitas, ou ape-
r~as receiada-s : mas, .en:-olver no processo do habeas-corpus uma ques-
!ao acerca de um dueito qualquer, que se pretende exe-rcer, mas quo 
é contestado com Tazõ:s .que elevem ser aprnci·adas com as garantias 
processuaes·, ou um direito qualquer que só pôde ser examina.do e 
garantido por outro tribunal, ou por outra autoridade, ou por ontra 
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corporação, é offendcr principi os ínconcusso~. ~.correntes. do direi to 
µa trio. Não está confiada á discreçà v, ao arbitr10 dos J u1ze~1 a am-
pliação dos recursos judiciaes ao ponto de poâeirem. apphca1-·os a 
ltypotheses completamente diversas qaquellas para que foram crea<los 
e .consagrados pelas leis. 

P·arece, á primeira vista, qué o accórdão acceita estas id~a s, que 
temos resumidamente lembrado; pois quer que o paciente exh1ba ·u.ma 
T1rova "immediata, livre de duvi.àia.s sérias, liquid.a" do seu dí1'(:1~· º· 
Mas, no decidir esta especie, acceita. '.'orno liquido a{luillo qu~ é m1nt:o 
·duvidoso; 11ão sabendo ninguem no Tribunal, nem µo<lendo saber .pelos 
autos, quem é o Presidente realmente eleito do Estado do Rio de 
J:meiro. · 

E' verdade que o accó-rdão 0onclue nela concessão do habeas-corp11s. 
partindo da affirmação dP. que -0 paciente é o lmico candidato -reco-

. 1'necido pela uni ca Assen1bléa L<.>o;i~lativfl do Estado do Rio de Janeiro. 
Para assim decidir, apoia -se nos ilous accórdãos anteriores. em 

rtlie o TTibun"al g-arantiU aos Drs. J -oão Gn'Ínrnrães , Monnerat e 
.Almeida Rego, o direito de formaTem a Mesa da Assembléa Le!!;isla-
tiva durante toda a sessão extr:;ordinaria, e o de funecionqr a m0~ma 

· Mesa com ·a minoria que a tinha acompanha.d-o, em edifício di1rerso 
do em que antes se reunia! a .Assembléq Le!!'islativa. 

Sempre me pareceu ~widente, rliante dos arts. 12 . . 15., ~·§ 2°, 16 
r. 18 do Reirimento Intfü·no dessa Assembléa, que se deve proceder á 
eleição da Mesa no começo de c11-dfl sessã·o, sein esta orclinaria ou 
extraordinaria, como semrire se fez. Como declarei em meu voto ven-
eido em parte . . não podia PIB cnso algum gA.rantir pnr h'n1ierts-rnrp11s 
os logares de Presidente e ele Secretario ele uma Assembléa Legislativa. 
O Supremo Ta·ibunal Federal .não tem competencia para re~o1vor de 
qualquer mocfo questões relativas á. presidencia de uma assembléa lee:is-
lativa, federal ou est-adual. Se uudesSe reconhecer e garantir a J.fes'l 
de uma Assembléa Legi•sJativfl. decidiria ipso facfn a m~is política de 
todas flS auestões : pois; intervir nq forma<;>ão ÕR Mesa de um a Ar,~em
b1éa Leg-islativa, é ter em suas mãus a org-anizacão do Poder Legis-
lativo. q11e é um dos pri11cipaes factores da poliitica, um d-Os mais 
fecundos geradores ele :ictos políticos, assim como intervir no Teoo-
nl1ecimento do Poder Exeçutivo é concorrer para a genese ele outro 
po.CJer, egualmente productor dfl transfcinnacões políticas, do poder q11e 

· • diri~e permirnentemente P virfo uo1i1:ica rlo Estado. 
Em caso nenhum podia o Supremo Tribunal Federal cletermi~ar 

qual o Presidente e quaes os Secretarias que devem compôr a Mesa de 
uma Assembléa Legislativ:t ele um Estado, durante uma sessão ordi-
naria ou extraordinaria. . · 

Se, neste caso especial, lhe fos se facultado pronunciar-se acerca 
da especie, a 0solução regimental seria " que sempre tem sido dada 
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pela Assembléa Legislativa do Estado, nas muitas sessões extraordi-
rial'Ías já effectuadas. 

Tambem votei o seg11;udo habeasJcorpws, por me J?arecer que, alle-
gando a Mesa do Dr. João Guimarães que não podia, com os Depu-
tados que a acompanhavam celebrar suas sessões no edifício da _Assem-
bléa Legislativa, em conseque.né:a, da illeg·al e v.iolenta oppos1ção do · 
Governo do Estado . ao . ingresso dos pacientes no edifício da Assem-
bléa, o habeas-corpus só devia ser concedido para o fim de poderem 
os pac:entes entrar no referi.do edifício, e nunca para irem celebra-r 
suas sessões em outro predio. 

Mas, concedendo; só para argumentar, qu~ os dous :referidos 
habeas-co1·pus tenhaJ?l soda dados muito legalmente, constituirão elles 
um obsta:culo a que seja neg.ado o actual, o ·impetrado em favor ~e 
um dos oandidatos que l:le dizem eleitos regularmente para a PresL-
dencia do Estado? 

Ein primeiro lagar, importa lembrar que os dous anteriores accór-
clãos não fazem cousa julgada, é muito menos cousa soberanamente 
j ulgada, conforme disse o Relator em seu voto. Cousa julgada, como 
é corrente em di1reito, só produzem .. as sentengas defin-i!tivas, as com 
força de . definitiva, e·m materia de ju'T'Ísdicgão contencvosa". (J. Mon-
teiro, .obra cit., § 239.) 

Nos dous accórdãos anteriores não h'ouve absolutamente di1Scussão, 
r.em decisão, sobre a questão de saber se o paciente é, ou . não, o legi- . 
timo PresidQnte do Est•ado do Rio. Nem, ao serem elles proferidos, 
se havia procedido á verificação de poderes, que originou o preilente 
pedido. 

Demais, no habeas-corpus nunca poderia dar-se a cousa julgacl;a, 
que alguns teem querido ver nos dous accórdão·s alludidos. Se nega o 
J uí.z a ordem, pôde o impetrante requerél-a de novo quantas vezes 
c;,ueira, como é rud:•ment;ar na materia. Se é a ordem concedida, g;a-
rnnte-se a liberdade de locomoção do paciente, emquanto é a mésnrn 
a sua posição jurídica. Variando esta, sendo pronunciado, ou c-onde-
mn:ado, po_r e_xemplo, por.Juiz compe_tente, ou sendo regularmente pri-
vado do di1·eito que quena exercer, Já nenhum effeito mais produz a 
ordem concedida ao paciente, o que é elementar. 

Neste caso dos autos, o que se poderia ind:agar, é se ha contrudi-
cção entre os votos d•ado~ em favor dos dous primeiros habeas-corpus 
e o que n~gas~e o req_u:e:1do nestes autos. Não ha .. Mesmo respe.i tndos 
os dous pr1me .i1·os accordaos, a ordem actualrnente impetrada não devia 
001,. concedida, n~m. se pôde julgar :im corollario das duas · primeiras. 

Declarou o Tnbunal que a umca Mesa legal, a unica Mesa que 
podia presidir á sessão extraordinaria da Assembléa Legis1ativa do 
Estado do Rio, era a já mencionada. Mas, é evidente que para se 
collitituir ti .A.ssembJéa Le"°i~lativa, era indispens9.vel que,' além 4a. 



:Mesa, houi'(JsSe Deputados em .111Jaio1·ia. Absurdo evideute fôra ·suppôr 
que, por força do art. 9° da refio1·ma constituci?~l de 18 de setemb1:0 
ele H.113 , estej a a Assembléa legalmente constitmda, desde que haJa 
16 Deputados. O que dispõe este art. 9° é que, "quando em quatro 
sessões consecutivas não tiver lagar a votação, poT falta de numero, 
a ella se pr ocederá na quinta com a presença de, pelo menos, 16 Depu-
tados". · 
· O artigo presuppõe, pois, a exilS~n~ia ~a 'maioria, sem a qn~l a 

Assembléa não existe, e que dessa :m,a1ona -so compareceram em 01nco 
·sessões consecutivas 16 Deputados, permittindo que na quinta se dê 
V. votação. 

Ora, a não ser uma vez antes da itnstaUação solemne, · nunca a 
fracção da Assembléa, presidida pelo Dr. João Guimai·ães, representou 
a maioria. Como i·econhece o accórdão, teem-se reunido sob essa presi-
deucia 18 .Deputado.s. Nunca se reuniram em séssão commum vinte e 
1 res Deputados. Comparecendo todos os membros da fracção do Dr. J . 
Gu;lfilarães, não ha maioria, facto publico e notorio. 

Conse·quentemente, a despeito da concessão do h,abeas-co1']JUs á 
Mesa do Dr. Guimarães, e a despeito de se permittir ·que esta J\fesa 
e seus amigos politicos funccionassem em edificio differente do desti-
nado ás sessões da ·Assembléa Legislativa do Estado, não foi possível 
e:onstituilr regularmente b PódeT Legislativo do Estado com a Mesa 
e os Deputados assim ga~·antidos por falta de um elemento necessario, 
iµdispensaveI, essencial, Depw.&aàos em maioria. 

Quando se · procedeu á verificação de poderes do paéiente, ·a fra-
cção ela Assembléa Legislativa do Estado do Rio, presidi.da pelo Dr. J . 
Uuimarães, não se· podia dizer a Assembléa Legisl~tüva, regularmente 
reunida, porque era Uilll:j. incontestavel minoria. Este é o facto inne-
gavel. E' pretender transformar essa minoúa em maioria, -computando 
co'íno membros ausentes da fracção em minoria, alguns membr<\; da 
maioria, por~e uma unica vez, antes de bem accentuada a diver-
gencia, . ou a lucta, entre as duas fracções, compareceram á sessão da 
minoria, é um jogo, ou um passe. fo1adm.issivel. · 

Portanto, -a·dmittindo-se, para argumentar, que o Supremo Tri-
bunal Federal só pudesse, ou devesse, proferir o presente accórdão, 
respeitando os anteriores como decisões que produzem coU&a sabei-ana-
mente julg'adJa, como áffirma o voto vencedor, não , era possível, dliante 
dos factos verificados étepoi.s da concessão dos dous primeiros "habeas-
corpus", ·conceder a ordem impetrada nestes all'tos. Começa o accórdão 
por exigir que o p~ciente prove que o seu d.i~·eito é liquido, certo, in<lu-
bitavel, sem o que, reconhece e oonfessa, não póde ser concedida a 
ordem·; e, entretanto, dá o presente habeas-corpus a um paciente que 
se julga Presidente regularmente reconhecido de um Estado, quando 

·,ha outro ·presidente ci.ue tambem se julga rngula·rmente reconhel!ido 
caso manifesto ·de dualiqade, e o paoiente, para quem se impétra ~ 



presente habeas-c01·pus, foi ~·econhecido po~ u°:1a fracção da A~rnm
bléa Legislativa que é u~a mcontestavel m1r:oria dessa Assen;iblea, e, 
portanto, não póde funcc10nar regular e validamente. . . 

Ao SupTemo Tr;:bunal Fedei•al faltava competencia para Julgar 
a especie, por ser o caso evidentemente yolitico. E, quando co)11pe-
tencia lhe sobrasse para o caso, não poderia conceder a ordem, por s?r 
mais que contestavel o direito do paciente de exercer as funcções para 
as quaes i:mpetrou o habeas-co1·pu-s . 

Em substancia o habeas-co1·piu; que nos ga;i:ante a Constituição 
flrt. 72, § 22, é o unico l~abeas-corpits que se conhece. Tanto na lingu~
gem . commum, como na linguagem especial do direito, o que se ·deno-. 
mina habeas-co1·pm, é um meio judicial de garantir a liberdade· de 
iocomoção. Os termos amplos ~e que se serviu o legislador ·cousti-
winte, autorizam-nos · (e é esta a maior amplitude que, diante d'as 
H9ssas leis e da doutrina de todos os paizes que consagra;m o hab1J'(ls-
co1·1ms, se póde dm- a este instituto) a conceder a ordem impetrada, 
não . só nos casos de prisão e . ameaça de prisão, como nos casos em 
qlle o paciente se queixa de qit0tlqiier coacção oit constrang·imenlo á 

· hberdade individual, que lhe impeça o exercício de um ou de alguns 
direitos determinados. Nest:a ultima hypothese, importa muito di:s-
tinguir a ordem em que S{l garante a liberdade inditvidual, funcção 
propria do habe1as-corpi1s, da méra declaração de dir~itos inconksta-
veis, certos, líquidos, do . paciente, o qual, para exercer taes direi tos, 
preciza. ter garantida a sua liberdade physica, direito fundamental, 
direito-condição para o exercicoo de innumeros direitos, de ordem 
constitucional, administrativia, civil, commercial. Verificando que o 
direito-escopo é liquido, indJ1Sputavel, deve o J u:iz conceder a ordem 
garantidora da liberdade physica, declarando formalmente o di1:eito 
incontesta,vel. DeclarM não é julgar. E, como. segundo as disposições 
legaes e a doutrina do direito constituoional brazileiTo, o Poder J udi-
c.;iario tem a faculdade e o dever de não applicar leis, nem regula-
mentos, ou qu~esquer actos do Poder E xecutivo, offensivos da Consti-
tuição, á ordem será concedida, quando nenhum outro obstaculo se 
offereça á concessão, e apenas se pretenda embaraçar o di.reito iacon-
testavel por meio de um acto inconstitucional. Neste ponto, deve o 
magistrado proceder na decisão do habeas-carpiu;, como na< decisão de 
qualquer outro _feito. T·al é ·a doutrina norte-americana e tal a ju:ris-
pruclencia da Suprema Oôrte Federal dos E stados Unidos, com apoio 
na opinião de Marshall, como se vê em Thayei-, -0Mes on Oonsbifo~ 
iio-nal Law, vol. 2°, pags. 2.379 e 2.380. 

Averiguando que o direito-escopo é questi.onavel, inceTto ao Juiz 
é vedado dirimir a questão re1a.tiva a esse direito no pr~cesso de 
habeas,-corpiu;,' sem fórma .nem figura de juizo, sem as garantias iudi-
ciarias que offerece o processo contencioso. " 



:E'ôra um procedimento inexplicavelmente arbitraria decidir, a 
proposito de um pedido de habe;as-corpus, .questões que não competem 
ao J uizo, ou que este só tem competenc"a para processar e Julgar 
contenciosamente, de accôrdo com certas normas jurídicas, garantido-
ras dos direitos dos ' interessados. . 

Perfilha o accórdão o conceito de um dos mai.s conhecidos vulga-
rizadores das instituições norte-amei:icanas, para o qual os membros 
da Oôrte Suprema não devem ter sómente os predicados do Juiz; a 
esses requis.tos devem alliar "o instincto das n •JCesl!idad'es prati.cas, 
proprio dos eslcltlislas." 

Muito acceitavel me pai-ece o conceito do alludido divulgador. 
Vertamol-o na pratica, exigindo sempre dos Juízes da nossa Côrte 

Suprema a reunião de tão preciosas qualidades. J uizes assim dotados 
de tão interessantes aptidões nunca · deixarão de reconhecer que, se 
em todos os paizes e em todas as épocas, o estudo acurado e a eiicru·-
pulosa appLcação das leis constituem os deveres essenciaes do magis-
trado, no Brazil, especialm~nte no Brazil, e muito particularmente 
11esta phase política, em que o desprezo pela lei parece ter to.c,ad·o o 
extremo, applacar a sêde abrazadora de legalidade e de Jµstiça deve 
ser o artigo capital do programma de um estadista, digno desse nome. 
Só se conhece um meio PFª realizar tão patriotico de;;i deratum: appli-
0ar rigorosamente as leis, i.lluminadas· pela doutrina, pelos princLpios 
de direito. E' preciZo cercear quanto possível o arb itrio, eliminando 
as opiniões individuaes destitmdas de qualquer fundamento, sem a 
mais fraca base scientifica, que podem levar a resultados como este 
de se impetrar um habep,s-corpus para resolver uma questão méra-
mente política:, o que é tão repugnante ao nosso direito, como, por 
exemplo, intentar uma acçãQ de reivinaicação para annullar um casa-
mento ou uma acção pos~essoria para rescind·i;r uma concordata; opi-
niões que vão ao excesso de usar de expressões technicas conhecidissi-
mas, dando-lhes um se:qtido original, extràvagante, completamente 
desconheci.do, contrario a uma tradição ininterrupta, sem amparo nos 
principias juridicos, repellido por todos os que se teem occupado com-
petentemente do assumpto, o que é um dos mais graves indici% <lc 
decadencia de uma sociedade. No começo de seu esphacelamento, cos-
tumavam os velhos romanos, sobreviventes a um pei-iodo em que ainda 
havia um pouco de Ol'dem l'l de grandeza, repetir esta phr.ase desoladora: 
nos equidam vem 1·e1"1.mi vocalmlla a111isi11111s. Em verda·de até esque-
cemos a significação das ralavras." 
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S ESS ÃO DE 3 1 D E D,Ez E.M B RO 

Exms. SrS. Membros do Congresso Nacional - Mandei pôr força 
fodera1 á disposição çlo Juiz Seccional do Estado do Rio de JaneiTo,' 
afim de ser cumprido '° liJ.ab,eas-om·pus concedido ao Dr. Nilo Peçanha, 

par-a ser .empossado no cargo de ·Presidente do 
M ensag·em Estado referido. · 

Acabo de recebeT d~ Assembléa LegisJ.:i.tiva 
-e do Dr. Felicia.no Pires de Abreu Sodré Junior os documentos que 
junto a esta remetto em original por esta.1· prestes a encenar os seus 
tra~alhos o Congresso Nacional. 

· Em vossa alta sabedoria deliberarnis sobre o pedido de inteTVenção 
·claramente formulado. 

Palacio do Governo, 31 de dezembro de 1914. - Wencesláo Braz 
Pe1reira Gomes. - A' Ccimmissão . de Constituição e Justiça. 

Telegrnmmas: 
NictheToy, 31 de dezembTo. Prnsidente Oa.ma1,a 'Deputados. Rio 

- Tunho a honra de communicar a V. Ex. e a essa Camara que nesta 
-O.alia, perante a Assembléa Legislati:va .e para servir no quatriennio 
ora iniciado, . tomei posse d~ cargo de Presidente deste Estado, pai;a o 
.qual fui eleito e reconhecido. Respeitosas saudações. - Feliciano 8odré 
.Junior, Presidente do E stado. :=__ A' Oommissão de Constitui.;:ão e 
.Justiya . 

P ar·aty, 31 de dezembro. Presidente Camara Deputados. R i. o -
Hoje . reunida Oommissão sob minha presidencia P aço da OamaTa 
vara eleição mesas eleitoraes ahi compareceu escTivão J u izo Muni-
>Cipal Manoel W alfrido da Silva, que me aggrediu corporalmente por 
1~ão attender exigencia fóra lei, sendo ac.ompanhado caP'angas. OaTlos 
J\.yres, Procurador Republica, arrebatou livros que carregou · sua casa, 
11ão se realizando eleição. Oommunicando facto V. Ex., peço providen-
·cias. - Joaqui m · Ca1·rmriJ2nhos, 1° · supplente do Juiz federa~!. -- A' 
-Oommissão de Petições e Poderes. 

S. Felix, 31 de dezembro. Presidente Oamam Deputados. Rio 
-- Hoje hora legal reunida junta organÍ7!adoTa mesas eleitoraes Paço 
Municipal minha presidencia virtude 1 º supplente não ter compare-
-ciclo fac-to Tesidir oapital E stado, proprietario imprnnsa Carvalho alli 
'l:lC~ar-se vago logar 2°, foram dentro tramites lef~lles organizacbs mesi:s 
-cle1.toraes eleições fedeTaes dia 30 vindouro. Attenciosas saudações. 
- MÜ//W3l Pereira iW Lago, 3° supplente do Subs.tituto· do Jui·z seccio-
"lial em exercicio. - A' Commissão de Petições e Poderes. · 
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O Sr. Jdneu Miachado ('!') (pela ordem) - Sr. Presidente, -a 
Camara acaba de ouvir ·a leitura do officio que lhe enviou o bene-
merit-0 ST. Presidente da Republica, dando noticia de qU'e poz a força 
federal á disposição do Juiz .Seccional no Estado <lo R~-0 de Janeiro, 
afim de cumprir a ordem de li)abeas-corpus concedida pelo Supremo· 
Tribunal Federal ao Sr. ·Nilo Peça-nha, empossando-o do cargo de Pre--
sidente do mesmo Estado. 

Accrescenta o Sr. Presidente da Republica na sua Mensagem,. 
que acaba de receber da Assembléa Legislativa e do Dr. Feliciano Pires. 
de Abreu Sodré Junior -0s do,(mmentos que remette em original a;o Cou-
g.resso e eonclue dizendo que em nossa altà sabedoria, deli·beraremos 
sobre o pedido de intervenção, clar.amente formulado. 

Como se vê, o Sr. Presidente ,da Republica cumpriu o hautrJ.s-
corpus dado pelo Supremo Tribunal Federal. 

O easo está liquidad-0; l iquidou--0 o Sr. Presidente da Republica 
com a execução da sentença do Supremo TTiburual. 

Poderia o proprio Tribunal ter· discutido o aspooto juridico da 
questão, quando lhe foi impetrado o habeas-corpus, e· examinado si 
cabia oi.t não o rncurso. E', porém, preceito fundia.mental neste .regimen,. 
em, todas as democracias, em todos os paizes livres, o de que não se 
póde desobede?e!» ~ransgr~dir, nem sophismar a execução das sentenças. 
do Poder J ud1ciari-o. · 

. E', repito, principio basico entre os povos organizados constitu-
cional ·e democraticamente: onde o Poder Judiciario não vê o pleno 
imperi-0 das suas decisões, dos seus_ arestos, onde elle nã-0 encontra 
obediencia, não h1a ordem, nem l iberda:de;e só domina a ànarchia. 

No Estado do Rio p'retenderam suffocar a opiniãó publica, e eu 
mesmo tive occasião de verificar que chefes de serviços da estra1da . 
circulavam pelos depositos, onde havia opemrios, pelas estações, onde 
havia funccionarios, impondo, sob pena de demissão, que votassem 
no candidato Sodré. Depois, de relação de nomes e de lapis em punho, 
nas diversas secções eleitovaes, verificavam se realmente esses empTe-
g&d-os iam ou não votar no candidato do Marechal Hermes. · 

Todas as Tepartições fede-raes agiram desse modo, tod·as ais autori-
dades ~unioipaes e estaquaes_ assim procederam, erigind-0 esta con-
à.ucta e:i;n ·methado regular, honesto e decente de d-ar a investidura de 
P_residente de Estado a-0 Sr. Sodré, quando isso não exprimia sinão· 
a addição da violencia á fraude e á corrupção. 

O Sr. Nilo ~eçanha, de quem estou sepa'rado por motivo-s de ordem 
pesSO'al e de natureza po1itica, · era, comtud:o, devo rnconhece1-o o-
ind~cado pelo Estado do Rio,. o chefe de maior força eleitoral e' de 
maior valor, era elle quem devia necessariamente triumphar nas urnas_ 

( •) Este dtscurso não fol revisto pclu orador. 
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O Partido Conservador succumbi11' e o deve ao seu proprio erro,_ 
por ter acceitado a candid.atura do Sr. So'<hé, imposta pelos Srs. Mare-
chal Hermes e Pinheiro Machado, e por ter tentado pôr em contraste 
ao nome <lo Sr. Nílo Peçanha, .a figura pallida, ridi:cula, insigni:fü-
cante e apagada do Tenente Sodré. · 

Queixe-sé do seu erro, queixe-se dais suas violenoias; mas dar 
ainda ao regímen o espectaculo triste e ignobil de perseverar nessa· 
campánha de desobediencia ás sentenças do Supremo Tribunal Federal, 
é reincidir no crime, é rei:ncidh na deshonestidade politica e parti-· 
daria. 

Submetta ... se, cumpra a sentença do Poder Judiciaria, como a 
pohtica mineira claramente está exigindo que se deve fazer, abrindo-se 
para a vida nacional novos horizontes e para o~ costumes politjco.s 
nova éra de regeneTação, de paz e de Justiça. (Muito b:em.) · 

Vê-se bem claramente dos termos desta Mensagem, que o Sr. Pre-
sidente da Republica não endossa o pe·did-0 de intervenção; dellr se 
desinteTessa, remettendo-o a nós outros,. para que tomemos ta uuica 
resolução ·que a nossa pTobidade politi.ca nos impõe: a de considerar-
mos '° caso liquidado, a de nos cutvarmos diante da sentença, imitando 
o nobre e admiravel gesto do Sr. Presidente da Republica. 

E' preciso, porém, accentua:r que o Sr. Wenoosláo Braz cumpriu 
a sentença do Poder J udiciario, .cabendo-lhe a gloria de haver prati-
cado, com admiravel serenidade, em no•ssa historia poiitica., o ma:is 
alto, o mais nobre e o mais digno de quant-0s actos politicos podem 
honrar o supremo magÍistrad-0 <la Nação. · 

Não posso, membro da oppo.sição e desse glorioso partido civi:-
lista de Minas, que terçou armas seÍnprn tão brilhantemente com o 
Partido Republicano Mineiro, não posS-O deixar de, desta tribuna, for-
mular em meu nome e no dos meus correligionarios e amigos políticos 
daquelle Estiaido, {)S mais sinceros applausos, as nossas homenagens 
e a .affü·mação da nossa alta admiração pelas virtudes cívicas do Prn-
sidente da Republica e pelo grande acto de probidiade politi.ca que 
acaba de praticar, honrando e exaltando o nome querido d'a noSiSa 
gloriosa terra. (Muito l4 ;71i; muito bem.) 

O Sr. Joaquim Osori'o - fü·. Presidente, ·acaba a Camara de 
ouvir a leitUl'a da Mei;isagem do Exm. Sr. Presidente da Republ ica, 
trazendo, ao se~ coi:hec·1mento o pedido de intervenção formulado pela 
Assemblea Legislativa do E stad-0 do Rio e de seu Presidente eleito 
e reconhecido. · 

Ç> caso do Rio não está, po1-tant-0, liquidiado, e tanto é assim, que 
º. e~mente Sr. Dr. Wencesláo Braz apressou-se em sujeital-o á apre-
ciaçao do Congresso. 

Não fallo em nome .de meu paTtido, e sim, por inspiração propria, 



-'---- 52 

ro.rque não tenho autorid-ade pai·a fazel-o (não apoiados); fallo ape-
n~s em nome de meus 1sentimentos republicanos, c.onfiante. em que, 
encenado() como se vae encer'rar hoje o Congresso, sem tempo CLe deli-
berar sobre ~ grave questão, S. Ex. o Sr. Presidente da Republica, 
no dever que lhe assiste de zelar pela autonomia local, não deixará, 
usando ·de .suas att1-Übuições e na ·ausencia do Congresso; de exercer 
ll. sua acção, no sentido ele que não Se consume o monstruoso atteutado 
lJlanej·ado contra a fórma republicana federativa. CMuito bem; muito 
bem.) 



SENADO FEPERA~ 

SESSÃO DE 9 DE JANEIRO ( 1 915) 

Srs.· Membros do Congresso Nacional - Terminando a 31 de 
dezembro proximo passado o mandato do Presidente do . Estado do 
Rio de Janeiro, Dr. Francisco Chaves de Oliveira Botelp.o, prooodeu-se 

á eleição do substituto respectivo, em época pre-
Mensaf}em fixada pelas leis em vigoT, operando-se poT esse 

motivo, prófondo di,ssentimento na política local. · 
Duas correntes _proclamaTam-se victor ios·as: . . 

· Scindiu-se a As·sembléa F luminense, impetrando a Mesa, que pm:. 
&idiu os trabalhos d-a ultima· reunião ordinariia, uma ordem de haveias~ 
corpus, para que, e~ sessão .extraordiiiaria convocada ·pelo Presidente 
do Estado, continuasse ·a dirigir os mesmos trabalhos; e o Supremo. 
Tribunal Federal deferiu o pedido na sua plenitude (:,wcórdão de 6 de junho) . · 

Posteriormente a Mesa referida, já ampara:da pelo primeiro ha~ 
beas-corpits, designou para local das 'sessões edificio diverso daquelle 
em que habitualmente funcciona a Assembléa, e, varias Deputados, 
·allegando não teTem podido penetrar no antigo .palacio da Legislatl\ra, 
nem estárem livres . de COitCÇáO no OUtTO, requereram nova OTdem de 
habeas-corpi1s, em que o Supremo Tribunal julgou regufar a transfe-
rnncia de séde do.s trabalhos · parl ameütares e uiandou pTocessaT o 
Presidente Oliveira Botelho, como incurso nas penas dos arts. 110 e 
111 do Codigo Penal ( accórdão de 25 de julho). 

Abroquelada pelas duas decisões, a minoria, antes de se proceder . 
ás apmações parciaes ·nas sédes· qas diíferentes circumscripções admi-
nistrativas, effectuou, em sessão extraordin'aria, à apur;wão gerHl do 
pleito e reconheceu, como Presidente eleito, o Dr. Nilo Peçanha. 

Por sua vez a maioria, em sessão 01·dinaria, i"Calizada i:io edificio 
destinado aos trabalhos parlamentares tomou conhecimento das apu-
rações parciaes. exigidas .por foi, procedeu depois á apun1.ção geral da 
eleiÇão, reconheceu e prodambu Presidente do Ei!tado do Ri.o de 
Janeiro, a partir ele 31 de dezembro., o Dr. Felici1a110 .Soclré Junior. 
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O Dr. Nilo Peçanha impetrou ao Supremo Tribunal Federal uma 
ordem de ha.beas-corpus, .afim de tomar posse, a 31 de dezembro, da 
PTesi<lencia do Estado Teferido e governal-o durante quatro annos. 

Em tudo foi o solicitante attendido pela veneranda corporação 
judiciaria, e no dia 24 de dezembro o Juiz Octavio Kelly apresentou 
ao Ministro da Justiça e Nego cios Interiores um officio em que requi-
sitava umái força de mil e _quinhentos homens para tornar effeotivo 
o cumprimento integral da ordem de haboos-corpus. . 

Ficou o Poder Executivo em conjunctura profundamente des-
.agra-davel, em situaçã:o meli.ndrosissima. 

Negar cumprimento ao accórdão seria talvez quebrar a harmonia 
entre os tres. podel'es constitucionaes. 

Acquiescendo ao que delibernra o J udici.ario, Úriscava-se a pos-
tergar attribuições e actos, tanto do Legislativo estadual como do 
federal. 

Este, provocado a resolver o conflicto, já então inilludivel, limi-
tou-se a mandar aTchivar os documentos Tecebidos do PTesi<lente 
OliveÍra Botelho, por não TeconheceT a existenci1a de -dualidade de · 
Governo. · 

. No mesmo sentido . opinai-aro, após -o deferimento do pedido de 
habeas-co~·pus apresentado a favor do Dr. Nilo Peçanha, . o Senado e 
a Oommissão de. Oonstitlll.ição e J ustiçia da Oamara dos Deputados. 

Compenetrado dos seus deveres neste regimen de poderes limita-
dos, o Governo proclamou a sua resolução de cumprir o veredicturn 
judiciario, revelando deste modo o proposito, em que se acha, de con-
correr paTa que se não quebre a harmoni·a entre os mesmos poderes. 

Assim procedendo, entendeu, entretanto, aceTtado, resalvar o· seu · 
ponto de vista constituicional contrario á competencia do Poder 
J udiciario em assu:rhpto <l,e natureza essencialmente politica; ·pelo que 
fez publicai· a seguinte nota: 

"O ST. Presidente da RepubLca resolveu pôr a força federal 
á disposição do Juiz Seccional do Rio <le Janeiro, para empossar 
o Dr. Nilo Peçanha 110 cargo de Presidente do E stado. 

Essa resolução d~ Executivo federal não importa em demon-
stnçã-0 de 1solidariedade com a doutrina consignada no accórdão 
proferido sobre o assumpto pelo Supremo Trib"Q.nal." 
Transportou-se para Nictheroy, na manhã de 31, forte contin-

gente do Exercito, protegfdo por navios da Armada. 
:A.pezar disso, ás 6 horas, a Assei;nbléa Legislativa do Rio de 

J anei.ro recebeu no seu proprio edifício o Dr. Feliciano Sodré e lhe 
deu posse do cargo de Prilsidente do Estado. 

Quando a força federal chegou ao P:àlacio do Ingá,. já o Dr. Sodré 
se havia retil'ado., depois ~e publicar a deliberação de transferir para 
a ·sua resi<lencia · particulfj.r a séd~ <lo Govel'no. 
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Hor~s depois, c<mform!õ oommuni cou ao Poder Executivo da 
Republica o Juiz Seccional, foi cumprida caba·lmente · a o•rdem. de 
Jwbe·as-corp11s. . 

Momentos antes de enoerrar o Congresso a sua sessão oannual, 
a maioria da Assembléa do ~stado, por telegramma:, e o Dr. Sodré, 

· ·em officio, pediram ao Poder Executiv-0 a int~rvenção .federal nos 
iermos do art. 6°, §!§ 2° e 3° da Constituição. -

Aêompanhados de breve Mensagem, foram esses document-Oa logo 
.enviados ao Parlamento. · 

Nada foi resolvida~ Apenais a Mesa enviou os papeis á Commis-
'São de Constituição e Justiça. 

Ao Congresso fôra assim affectado o conhecimento ·do caso. 
Só ·a eUe; pois, cabia ·dizer sobre a possivel invasão da sua com-

:petencia constitucironal; dahi deco1~ria para o Executivo a: necessidade 
<le convocal-o, uma vez que o pedido de intervenção lhe ·Chegara n-0 
dia mesmo do encerramento. 

Rio . de Janeiro, 9 de janeiro de .1915. 

WENCEsLÁo BRAZ PEREIRA G ·oMEs,. 
f>residente d~ Republ:ca. 

· O S r. Presidente - O Congresso tomará na devida consideração 
-0s motivos que determinaram a prnsente ·convocação extraordinaria. 

SESSÃO DE 16 D.E JANE.IRO 

. A' Commissão de Constituição e Diplomacia foi presente a Men-
sagem do Sr. Presidente da Republica sobre a situação política do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Por duas vezes já o Senado, suffragando o 
- Par.ec.er · pareoer desta Oornrni~snr• , reconheoou qul'l não 

havià dualidade de Assembléas Legislativas no 
Estado do Rio de J anel:ro e consequentemente não havia: duali.dade 
<le Poder E;echtiv-0. Entrntanto, havendo o Supremo Tribunal Fe-
deral concedido ao .Sr. Dr. Nilo Peçanha um lvabeas-corpus para o 
t,f{eito ·de exeTcer o Governo ·do Estado pelo pwzo de ·quati'o annos, 
novo ·aspecto se apresenta para a questão porque, cumpTida essa deci-
são pelo Governo Federal, como consta da Mensagem dirigida ao 
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Congresso, estabelecida ficou a dualidade · de Poder Executivo nesse 
Estado: de um lado, o Dr. Feliciano Sodré, reconhecido de accôrclo. 
com as formalidades pTescriptas pela Ccmstituição do Estadl() pela 
respectiva Assembléa, tompu .posse dó cargo de Presidente do Est.ad-o. 
perante a mesma Assembléa, entrando em exercício de ·suas funcções:; 
de outJ:o, o Dr. Nilo Peçanha; reconhecido em uma sessão extraor-
dinaria, para outTo fim convocada, e pela minoria elos mem~ros ela 
Assembléa Legislativa: antes que fosse feita a apuração parcial das 
eleições, empossou-se tambem perante' a níesma minoTia, gara11ticl0> · 
por uma decisão de h)ab.c1xs-corp1is e passou tambem a exercer funcções. 
de_ Presidente do Estado. · 

Assim, essa duaFdade de Governo surgiu por intervençã0 drr 
Poder 'Judiciaria indebita, po·is s.e exerceu em as'sumpto ele ·natureza 

. exclusivamente política e que manifestamente e.sca:pa; á sua compe-
tencia. 

A Commissão chama a attenção do Senado para a evolução da 
jurisprudencia: dos tribunaes brazileiros e~ .materia dessa especie. 
A principio, como -0s tribunaes . dos pai zes de organi~ação política 
semelhante á nossa, excusavam-se de proferir decisões sobre os casos 
dé natureza política. Depois passaram a decidiT nesses casos, mas s6 
emquanto -0s po·deres políticos se não· pronunciavam a respeito. Nesse 
caso do· Rio de Janeiro, 1porém, o Supremo. Túbmrnl Federal, ex'Ce-
dendo d'Os l imites da jurisprudencia até hoje adoptaela, arrogou-se 
exclu.sivamep.te a faculdade de estatuii· &ob1·e cas-0s políticos, pois que 
o fez depois ele pro.nuncia.mento do Congresso na espe.cie, em vista de 
provoc1;1.ção do Presidente da Republica. 

Foi assim que impoz ao Congresso fluminense, poT um prirueir'o 
accórdão, ·uma .Mesa par11 presidir os seus trabalhos, apezar das p1·e-
scripções ·ao Regimento .dessa Assembléa e doze precedentes em casos 
inteiran;1ente analogos; egualmente impoz que só seria Congresso do 
Estado o gmpo de representantes presidido por e&sa Mesa , na hypo-
the~ a mi.noria elos membros da; Assembléa; e finalmente na decisão 
de h(f;tj'ias-corpiis que deu logar á crise actual, · impoz ao E.sta<lo· o 
Presidep.te reconhecido pela minoria ela Assembléa, a que acima se 
refern a __ ,Oommissão, sem attenção ás normas legaes e aos docnm'i'.nto.s: 
eleitoraes: 

No regímen an;,ericano e. ·argentino, que realmente .. serv(ra;;L ele 
base á organizaçã-0 política da Republica, nunca foi julgado assunrnto· 
.de competencia judiciarÜ,L a; decisão sobre dualidades ele Govern; e 
é dogrrí~ de direito constitucional no·s Estados da America do Norte. 
que tal caso nã.o póde ser decidido pelo Poder J udiciario. . · 

Como perfeitamente .doutrina V.allerta, eminente membr0 da 
Suprema Côrte dos Estado·s Unidos Mexicanos, é a doutrina co1:rnnte 
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a incompetcncia do Podei: Judiciario para deliberar em assui:nptos 
políticos. ..... . 

Entre :r;i.ós, até o momento aQtual, surprehend1dos todos pelo 
habeas-oorpus concediCLo ao Dr. Nilo Peçanha,, contra o qual , emine:n,-
tes jurisconsultos do Supremo Tribunal Federal · se insurgLram e ~om 
cuja · doutrina firmada em muito.s casos de que na espec,ie é o .Poder 
Legislativo exdusivamente competente para resolver. Não ha. negar, 
pois, que disso é testemunha a. Mensagem clara e express1va do 
Sr. Presidente da Republica, . que a dualidade apparecéu no Gove1·no 
do Rio d!3 J :;ineiro, pelo que está deturpada· a fónna republicana fe-
derativa do mesmo Estado, sendo indubitavel que é necessaria a inter-

. venção para ser alli normalizado o Governo <lo Estado. . 
· · O Po·der Executivo ·muito constitucionalmente convocou o Poder 
Legislativo para a competente decisão'. 

Não obstante a existencia de uma sentença de lvabea~-co·rpiis 
exorbitante da competencia do ·Poder J udiciario, proferida: de plaiio 
sem audien~ia de outros interessados com menospreso das ·pterogativas 
do Poder Legislativo. 

Ainda mesmo que essa s{lntença tivesse apoio na; Constituição, 
seu effeito - de garantia contra illegal coacção - ·cessaria e· deverá 
cessar deante da manifestação· . do poder constitucional competente 
para decidir· na hypothe.se. 

Caso politic9, desde que foi decidido pelo Poder. Legislativo, no 
. exercicio dê suas attribuições, não pócle mais constti.tuir constrangi-
mento iUegal que poderia autorizar o habeas-corp'UIS, porque· este perde 
necessariamente o seu effeito, pois desapparece pelo pronunciamento 
legal a pretensa illegalidadB da coacção. 

A Commissão, qmi já por duas vezes · ?e manifestou de accôrdo 
com e.ssas · _theses constitucionaes, e o Senado plenamente conhece, 
limita-se ·a suggerir o remedio que lhe pa1;ece aoertado para corrigir 
a anormalida·de_ verificada. 

Dada a dualidade de Governo, devemos verificar qual o poder 
legitimo para se pronunciar sobre as eleições estaduaes, que é o que 
a Constituição do E ,stado estabeleceu, garantido pela Oonstituição 
F ederal e examinar em que sentido Ee pronunciara.m os poderes com-. 
petentes. 

Ora, é notorio, já o decidiu o Senado, sobre pareceres desta .Com-
missão, já . o ~eclarou o Sr. Presidente da Repubhca ·em sua Mensagem, . 
que a ma10ria dos membro<; da Assembléa Legislati.va do Estad1J do 
Ri.o de Janeiro na época propri.a, no edifício proprio, depois de co-
n~ecer as apurações parciaes exigidas pela lei vigente no Estad0 do 
H.1?, rec?nheceu: e proclamou P.r~si~ente de.sse Estado, pelas eleições 

· alh reahzadn,s - o Sr. Dr. Fehcia.no Sodré. Portanto, o j:>ode.r unico 
competente para se pronunciar, reconheci.do pelo Senado em suas 
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expressivas votações, é a Assembléa: Leg:slativa do Estado do Rio, 
que, pela maioria dos seus membros, por sua vez, reconheceu o 1·efe- · 
rido Dr. Sodré e assim, para que o Poder Legislativo Federal faça . 

· cessar a dualidade de .Governo, propõe ·a .Commissão de Cónstituiçã-0 
e Diplomaci·a seja decretada a intervenção naquelle Estãdo, nos ter-
m.os do seguinte projecto, que offerece: 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. O Presidente da Republica inteTVirá no E stado 

do Rio de J 0aneiro para .assegurar ao Dr. F eliciano Pires de Abreu 
Sodré o livre exercicio das funcções de Presidente do mesmo E1itado 

no quatriennio de 1915 a 1918, de accôrd'O com 
Projecto a decisão da respectiva Assembléa Legislativa, 

. perante a qual tomou posse; revogad.as as d1~po-
s~ções em cóntrario. · 

Sala das Commissões, 16 de janeiro de 1915 . . - F . Mendes r1e 
Almei'.!la. Presidente. - Jlosé Euzebio. - Alenaw Gwimnrãe1s. 

SESSÃO D·E 19 DE JAN•EIRO 

U Sr. Ado!J.pho Gordo - O projacto cuj a discussão acaba· de 
ser annunciada, formulado pe-la honrada Commissão de Constituição 
e Diplomacia, determ:ina . que "o Presidente da Republica. intervirá 

no E~tado do Rio de Janeiro para assegurar ao 
·· 2" disc. 1Sr. D.r. F eliciano Pires .de Abreu Sodré o livre 

exercicio das funcções de P1·esidente do mesmo 
Estado, no quatriennio die 1915 a 1918, de accôrdo com .a decisão da 
Assembléa Legislativa, perante a qual tomou: posse". 

Desde o dia 31 de dezembro do •allllo passado, o Sr. Nilo P eça'nha 
acha-se no exercício pleno - de tod!i:s as funcções inhe.rentes ao cargo 
de Presidente do Estado do Rio de Janeiro, e o projecto ordena ·ao 
Sr. Presidente da Republica, que o substitua no exe-rcicio· desse cargo 
p~lo Tenente Felici·a110 Sodré. 

Por isso mesmo ·que é um apparelho que só deve ser po-sto em 
movimento, em condições e circumstancias· de extrema: gravidade, a 
inteTVenção da União, nos negocios pecul i•ares de um Estado, com o 
fundamento no dispositiv·o d,p art. 6°, n. 2, da Constituição politica, 
só deverá ser propostO em qualquer das O:asas do Congresso Nacional 
depois de uma demonstração cabal que houve violação da fóTma repu-
blicana federativa, em qu11lquer Ç.os seus caracteres essenciaes, e que, 
dentro do Estado em que se commetteu o attentado, não ha remedio · 
efficaz para a lesão. 
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O que diz a illustrad.a Com'roissão· de Constituição e Diploma()ia 
para justificar o projectO'? D]z que no Estadio do Rio de Janeiro não 
)+av.i1a dualida:de de P ·oder Executivo, e que essa duahdad.e só surgiu 
·em dezembro do anno passado, quando o honrado Chefe da Nação 
deu cumprimento ao accórdãa, pelo qual o Supremo Tribunal asse-
gurou a:o Sr. Nilo Peçauha o exercicio .do cargo de Púsidente do 
Estado, durante todo o period9 do seu mandato, accórdão esse, diz 
a Commissão, que constit ue uma intervençãó indebita do Poder J udi-
ciario Federal, por n~o ter elle competencia para decidir uma questã.o 

-de natureza: méramente poütica . 
.Accrescentou a Commissão que o Pres:dente legitimamente eleito 

no Esta<lo do Rio de Janeiro é a Sr. Tenente Feliciano Sodré, p·1rque 
foi proelamado por uma fracção da .Assembléa Legisla.tiva, em época 
propria, em edifício propr~o, e depo·is d:e ter ella tomado conhecimento 
das ap~nações precisas exigidas pela lei. E eis tudo! E eis as unicas 
razões invocadas peh Commissão de Constituição e Diplomacia do 
Senado parn aconselhar a intervenção da União nos negocios peculia-
res do Estado do Rio de J aneiTO. 

Sr. Presid.ente, a propria Commissão de Constituição e · D iplo-
macia, ha dias, já depois de ter o· Sr. Nilo Peçanha sido reconhocido 
vor uma fracção da .Assembléa Legislaüva do Estado do Rio de J a-
neiro, e · já depois· <le haver o Supremo Tribunal Federal concedido 
uma· ordem de habe,as-corpus afim de ·assegurar-lhe o exercício das 
funcções desse cargo, foi de parecer, a proposito de um protesto feito 
por alguns Deputados da maior-:a daquella .Assembléa, que não havia 
no Estado do Rio de J ameirn dualidade de Poder Legisla.tivo, nem 
dualidade de Poder Executivo e nem f.acto algum que determinasse 
a legitimidade da intervenção; de modo que, si, porventura, no dia 
31 <le dezembro, o Tenente Feliciano Sodré houvesse a:ssumido o· cargo 
de Presidente do Estado do Rio com todas as solemnidades com que 
o assuriuu o Sr. Nilo Peçanha, naturalmente a Commissão de Consti-
tuição e Diplomacia contii{uaTia a dizer que não ha na·quelle -Estado 
duf1,lidade de Poder Legislativo e nem -de Poder Executi.vo ! 

. o SR. J eixo Lurn ALVES - Não poderia continu ar a dizer seme-
lhante . eousa. 

O SR . .AnoLPHO GoRno - Entretanto, ·como o Sr. Presidente d•a 
füipublica .deu ·cumprimento aú accórdão e gaTantiu a posse do 
Sr. Nilo Peçanha, a si~uaçã6 mu:dou como que por· encanto. Já ha 
alli d-0us poderes executivos, <lous legislativ·os· e é tão grave a situação 
que exige a intervenção. da União! 

Foi essa mesma Commissão de Consti~uição e Diplomacia que 
ha di·as, a proposito da intervenção allud:da, sustentou, em um do<S 
seus paTeceres, que a intervenção para manter a fórma republicana 
federativa compete exclusivamente ao PodeT Executivo e não obst·ante 
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os protestos do eminente Sr. 'Senador Ru:y Barbosa; os protestos do 
illustre Senador Francisco Glycerio e do humilde o.radar que nesta 
occasião occupa -a tribuna, aquelle fundamento do parecer foi vo-tado 
pela maioria do Sen-ado, de modo que o Senado affirmou que no caso 
em que a intervenção tem o seu fundiamento no art. 6°, n. 2, da Con-
stituição, o podeT -competente é o Poder Exécuti;vo. 

O SR. J oÃo Lurz ALVES - Pela_ doutrina de V. Ex., o Senado 
não affirmou cou:sa nenliuma. 

O SR. AooLPHO GoRDO - Entretanto a Dommissão vem .hoje 
pr.opôr a interven_ção da União no Rio· de Janeiro por meio <le urna· 
lei especial, wco.nbecendo expressamente · a competenci.a do Puder 
Legislativo. (Tr.c:c-amwe VlWios azJartes.) ~ 

Estas contradicções e a futilidade dos conce'itos constantes do pa-
recer veem demonstrar perante o paiz que, ou o Congresso não tem 
noção -alguma acerca da intervenção, ou a intervenção já está con-
vertida em instrumento de oppressão eleitoral, ou de vingança parti-
daria ! -

O SR. JoÃo Lurz. ALvEs - Não apoiado. O Congresso tem noção 
completa e cabal do que é intervenção e ella nunca será instrumento 
partidario. Instrumento paiiidario. seria a sua reglilamentaçã-o. 

O SR-. ÀDOLPHO GoRno - Votarei contra este projecto, primeiro 
porque tem por fim fazei; o Congresso Nacional reformar urna deC'isão 
do Poder Judicia-rio . . . 

O SR. RIBEIRO Go:r-;<çaLVES - O que é. um absurdo. 
O SR. ÂDOLPHO Go~no - - . . . segundo porque estou plenamente 

convencido <le que o Sr. Tenente- Feliciano Sodré não a.presenta um 
titulo legitimo para exercer a-s funcções de Presidente do E stado do 
Rio de- Janeiro. · 

· Para justifi.caT o· meu voto dividirei. o meu <liscurso _em duas par-
tes. Na primeira procurarei demonstrar que o Congresso Nacional 
carece de compete-;ncia _p11ra reformar lima decisão do Poder J ucli-
ciario, e na &egunda procura.mi -clemonstl'a-r que, quando mesmo ti vesrn 
ess·a competencia, ainda ii-ssim não poderia -approvar o projecto, por-
que o Tenente Feliciano Sodré nã-0 foi legitimamente eleito para o 
cargo de Presidente- do Estado elo Rio de J ane-iti·o. · __ 

_ Diz o parecer que o p.ccórdão alludido constitue u'Ina intervenção 
indebita ela Justiça F ederal em assumpto qu~ escapa; da sua compe-
tencia, por tratar-se de um caso de naturnza inteiramente poEtica. 

Quando em 1898 se discutiu na: Camara elos Deputados um pro-
jecto relativo á intervenção da União no-s negocios - do Amazonas, 
combati longamente, quer a opinião daquelles que sustentavam q·ue- a 
intervenção com fundamel_\to no di~positi:vo do art. 6°, n. 2, da C0nsti-
tuição é da; competencia do Poder Executivo, como a opinião daquel-
lcs que sustentavam que a competencia é do Poder J udiciario. -
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E sustentei, de ·accôrdo com a lição «le quasi todos os publicistas 
americanos e argentinos e com- a -jurispr:udencia da Suprema Oôrte 
Amei:ic·ana que .a ·intervenção, por ser 1;1.m acto de soberania, por ser 
um assumpto eminentemente político, escapa da .competencia do Poder 
J udiciario, e é ela cômpetencia elo . Poder Legislativo. . 
. A intervenção para "manter a fórma republicana federativa", só 

poderá te·l' lagar em virtude de uma le i. especial, concorrendo assim os 
dous Poderes - o Legislativo, que é o que decreta a intervenção, 
e o Executivo, .que é o que a. executa. 

Os arts. 59 e 60 da Constituição Poht.ica, estabelecendo os casos 
em que os J úizes e tribunaes, e · em que, especialmente·, o . Supremo 
Tr.i.bunal po.dem processar e julgar, não incluem, em qualquer de sua 
disposições, o acto da intervenção. 

Certo, o Poder Judiciaria Federal é um poder politico, em nossa 
organização, porque tem a missão de velar, na phrase de Labouiaye, 
pela Constituição - essa arca_ santa em que o povo tem depositadas 
as suas liberdades; porque é, no dizer de Campos Salles, a pedrn 
angular do edifício .federal e o unico poder capaz de defender com 
effi.cacia a liberdade e a autonomia individual. 

Mas de que· modo, o Poder J u<liciario Federal e~rce a sua missão 
politica? . · . 

Interpondo-se entre a Constituição e os demais poderes, federaes 
e estacluaes, para impedir que seja violada, decidindo que são nllllos 
e inapplicaveis os actos e leis que considerar contral'ios á m0sma 
Constituição, mas circumscrevendo sempre _a sna a·cção a uma esphera 
de direitos privados, de interesses i:Q.dividuaes e julgando caso11 con-· 
eretos. 

Esta é a opinião ·que sempre sustentei. 
Embora o Poder J udiciario Federal não possa proferir decisões 

sobre ' assumptos de natureza méramente poLtica, póde o Congresso 
Nacional reformar as suas decisões~ 

Eis a questão. 
O SR. J olo Lurz ALVES - A questão é a seguinte: O TTibunal 

de<!i<liu dentro da sua competencia? Si decidiu, cumpre obedecer. 
10 ·SR . .ÂDOLPHO GORDO - V ou examinàr o. -accórdão. 
Foi impetrada ao .Supremo Tribunal Federal uma ordem de 

li.:1'be..as-corpus em favor do Sr .. Nilo Peçanha, para que ell~ pudesse, 
hvre de qualquer constrangimento e assegurada a sua liberdade ii1di-
vidual, penetrar a 31 de dezembro do :anno passado°, no Palacio da 
Presidencia. do Estado do Rio, e exercer as funcções d:~ Presidente 
do mesmo R stado, até a expiração <lo prazo do mandato. 

Podia o Supremo Tribunal tomar conhecimento de$te pedido? · 
E' justificavel, perante a Constituição politica, a me·dida do habe,as-
corpits para garantir · o exerci cio de uma funcção publica? · 
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Como se interpreta o art. 72, §. 22, da mesma Constituição? 
Essa disposição está concebida nos seguinte~ t~11i:rios: . 
"Dar-se-ha o habeas-carpits sempre que o md1viduo soffrer ou 

se acha-r em imminente perigo de soffrel' violencia ou coacção, por j lle-
galidade ou abuso de poder." · · 

Segundo a interpretação do Supremo Tribunal, tão ampl~s são 
os termos dessa di:sposição, que o hxi,be.as-corpus não se destma a 
garantir exclusivamente a liberdade de loco_moção, mas a liberdade 
individual nas suas variadas ·fórmas de mamfestação. 

Diz o accórdão : "as· expressões do texto constitucio_nal, mais 
amplas que as empregadas na lei ordinaria para definir -a garantia 
da liberdade individual, comprehendem quaesquer coacções, e não 
sómente a violencia do encarceramento ou do só ·estoTVo á faculdade 
de ir e vi.r. Nenhum outro meio exi<ite em nosso direito processual 
ca·paz de amparar efficazmente o exercício livre dos direitos assegu-
rados a quem quer que seja, a liberdade de acção, a faculdade de fazer 
tudo o que a lei ·não prohibe, de proteg-er o individuo, para não ser 
cile obrigado ·a fazer o que a lei não lhe impõe, uma grande porção· 
de actos, emfim, de ·natureza publica ou privada, e cuja pratica póde 
ser obstada, não sómente locomover-se. Nenhuma acção civil ha para 
esse fim, nenhuma acção criminal, tambem, esta propria apenas. 
para apnra:i: a responsabilidade penal de · quem praticou ou auto-
rizou a coacção, a ouú·a para firmar a obrigação ás indemnizações 
consequentes á illegaliqade ou abuso de poder, uma e outra conse-
quencias sempre da co:µcessão do habeas-corpus". 

Da velha legislação, diz. o accórdão, ápenas sobTevive a loéução 
habeas-corpus -, pprque esta instituição, . da data do Oodigo do 

Pi·ocesso Criminal até :qoje, tem evolmdo no sentido de alargar :t sua 
esphera <le a-cção, de modo a amparar efficazmente o exercício livi·e 
de todos os direitos, a liberdade de acção, a faculdade de fazer tudo 
quanto -a lú não prohibe, urna grande somma de actos, emfim, de 
natureza publica ou privada e cuja pratica póde ser obstada, sem 
que seja mistér -impedir-se a livre locomoção. 

-:1i-ssim interpretada a referida disposição constitucional, deeidiu 
o Tribunal tomar conhecimento da petição. · 

0 SR. A..RTHUR LEMos - E' uma interpretação arbitraria, 
&.bmnva. 

O SR. Anor:r:s:o · ~o;imo - Essa mesma interpretação tem sido-
dada por notaveis JUneconsultos brazileiros. 

~'omand~ conhecime:rito ·d:o pedido, de('.idiu o Su'premo Tribunal 
defe~u o pedido e c?nceqer a ordem de habeas-corpus, por terem con-
corrido os dous segu1~t~s requisitos: legitimidade do titulo do Sr. Nilo-
Peçanha parn o exerc1c10 das funcções de Presidente do Estado do Ri<> 
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e a prova de ter elle estado sob o imminente perigo de um constrangi-
mento. 

O Supremo Tribunal concedeu a ordem de lwbe.a;s-co1:pus preven-· 
tivo· ao Sr. · Nilo Peçanha para que elle "pudesse, hvre de qualquer. 
constrangimento · e ass~gmada a sU'a liberdade _individual,_ pen~1 rar· 
no dia 31 do mez de dezemb1"0 ool'l'ente no. P -ala010 da Pres1dencia do 
Estado do Rio de J aneiro, e exercer suas funcções de Presi.dente do 
mesmo Estado até ·a expiração do prazo do mandato, prohibiido qual-
quer constrangimento por pa.rte das autoridades e funcciona_rios, csta-
duaes ou federaes, assegm:a<la a execução da êrndem pelo J mz Federal . 
da secção do Rio de Janeiro, cumprindo ao mesmo Juiz requisitar 
do poder competente a força que julgar precisa para o cumprimento 
deste accórdão". 

O· illustre Ministro da Justiça do Governo P .rovisorio, o Sr. Cam-
pos Salles, no- preambulo do decreto de 11 de outubro de 1890, que 
organizou a Justiça Federal, di.sse o seguinte: 

"E' a vontade absoluta das as·sembléas legisl'lltivas C(Ue se extin-
gne, nas sociedades modern:as, como se hão extinguido .as doutrinas do 
arbítrio soberano do Poder Executivo. 

A funcção do liberalismo no passado, diz um eminente pensador 
inglez, foi oppôr. um linri·te ·ao poder violento dos reis; o dever do li-
beralismo na época actual é oppôr um limite ao poder illimitado dos 
parlamentos. 

Essa missão historica incumbe sem duvida ao Poder J udici.ario, 
tal como o ardútectam poucos povos eontemporaneos e se acha con-
sagra.do no presente decreto . 

Ahi está posta a profunda diversi.dade de· índole que existe entre 
o Poder Judfoiario, tal como se acha instituído no regimen decahido, 
e -aquelle que agora se inaugura, calcado sobre os moldes democrn.ticos 
do systema federal. De poder ·subordinado ,' qual era, transforma-se 
em poder soberano, apto na ele·vada esphera da sua, autoridade para 
interpôr a. benefica influencia do seu criterio decisivo afim de manter 
o equilíbrio, a regularidade e a propria indepen<lencia dos outros 
poderes, -assegurando ao mesm-0 tempo o livre exercício dos direitos 
do cidadão. · 

E' por isso que na gr.ande União Americana com razão se cimsi-
àera o Poder J udieiario como a pedra angular do edi.ficio fotleral 
e o unico capaz de defender com efficacia a liberdade a autou0mia 
individual. Ao influxo da sua real soberanÍ:a desfaze'm-se os erros 
legislativos <:i são entregues á au.steridade da lei os crimes dos deposi-
1.arios do Poder Executivo. 

De l'esto, perante a Justiça Federal diTimem-se não só as co11. 
tendas. _que resultam do direito civil cowo aquellas que mais pos:iam 
avultar na elevada esphera do direito publico. · 
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Isto basta para a,ssignalar o papel importantissimo que .ª Constir 
tuição reservou ao Po<ler Judiciario no Governo da Republica .. Nelle 
reside essencialmente o principio federal; e d·a sua bôa orgamzação, 
portanto, é que devem deconer os fecundos rnsultados qu~ se .espuam 
do novo regimen, precisamente porque a Republica, segundo a ma-
xima americana, deve ser o Governo da lei." 

Por isso mesmo que a 'Justiça Fe<leral é um Poder Político, pois 
que teni a missão de velar pela Constituição, interpondo.-oo entre 
as leis fundamentaes <lo paiz e os outros poderes federaes ou esta-
dnaes, afim de impedir •que sejam violadas, J?Or i.sso mesmo que exerce 
·a sua missão política, julgando nullos e ina,pplicaveis actos e le:is 
iJ1'.diriari.as qu:e considerar contral'i.os áquellas mesmas leis, é evidente 
que essa Justiça é a interprete soberana da Constituição. 

O SR. ÂR'l'RUR LEMOS - Com os limites necess.arios. 
O SR. AnoLP:S:O GORDO - .A. sua interpretação acertada ou errada, 

juridica ou não, tem <le prevalecer. 
No caso de um conflicto entre uma. interpretação do Supremo 

Tribunal Federal ·e uma interpretaçã-o do Congresso N.acional, p1:eva-
lecerá aquella. Diz Nerinck: 

"::M:ais en cás de conflit entre ·cette interprétation et celle 
des trihunaux, la <lécision des magistrats de la Cours Suprême 
prévaudra, et cel~e elu législateur ne liera personne, aussi long-
temps que l'inte11prête aiitorisé de l a. Constitution, c'est-à -dire 
le peuple améric~in lui-même, ne sera pas intervenu pour lrau-
cher définitivement le conflit par le vote d'un amen<lement in-
terprétatif de la Oonstitution. Le prestige de ces hauts magi.strats 
apréciant la coni?titutionalité des lois dans l'atmosphêre seieine 
de leU:r prétoire à l'abri <les pas.sions suscitées par les intérêts 
politiques, est tel cependant que dans presque toutes les circons-

. tances l'interprét~tion judiciaire de la Oonstitution a rallié l'opi-
níon publique et que les législateurs eu.x-mémes, parm.i le3quels · 
se trouvent toujoµrs un gran.d nombre d'avocats, se sont indinés 
<levant le:s décisipns qui atteignaient directement leur amvre." 
Concedendo o habeas-corpus, afim de poder o Sr. Nilo Peçanha 

renetrar no J?alacio ela Presidencia. elo Estado : do Ri.o e exercer todas 
:as funcções inherente~ ao caJ·go de Presidente, até a expiraçií.o do 
prazo do mandato, fundou-se o Supremo Tribunal Fe.deral na 
.interpretação que deu á disposição <lo art . . 72, §. 22, <la Constituição 
Poli.tica, e como a sua interpretação tem de prevalecer, mesmo que 
'º Congresso a considern errada, é manifesto que o Congresso carece 
de comp~tencia par a reformar aquella decisão. 

Competeri·cia para rever, reformar ou annullar decisão do Poder 
.J 1:1:~iciario, o Congres'lo Nacional não tem; essa competencia impor-
·.tari a na annullação do proprio Poder Ju<liciario. · 
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Disse muito bem o Sr. Campo- Salles: o dever do lib~ralismo 
na época ·actual é oppôr um limite ªº. J?ºd~r illi~itado ·do Parlamento 
e essa missão incumbe ao Poder Jud1c.iart.0. 

Um dos mais illustres juriscons-µltos desta. Capital, o Sr. Can~ido 
de Oliveir.a, em pa-recer publicado em uÍn dosj.ornaes . da .tard~, d1.sse 
que o alludido accórdão concede iun...a ordem 1.ll.eglil e que mnguem 
é obrigado a cumprir ordens illegacs. . . 

Extranho este pa.reccr. O Supremo Tribuual Federal agiu dentro 
·aos limites de sua competencia, no exercício de uma .attribuição que 
lhe pertence de conceder habeas-corpus, .e desde que fun~?u a orde_:n . 
do habuis-corpus que conce•deu ao· Sr. Nilo Peçanha em mterpretaçao 
que deu e tinha a.utoriclade pua da:r, a uma disposição da Constituição 
Política, como dizer-se que essa ordem, é i.llegal? ! (Ha m_uitos 
apartes.) 

Um ou:tro notavei jurisconsulto , o Dr. Ing;l~z de Souza, disse que ·. 
o l11abeas-corzn1s não estabelece direito e· que é uma medida de caracter 
provisoTio. Pede licença pa-ra lêr a resposta que a este parecer _deu 
o Dr. Estevam de Almeida, illustra<lo professo·r de direito na, Facul-
clade d~ S, ·Paulo. E~ta resposta foi publicada· na 1V oticfo de ;1.4 do 
corrente: 

"A investigação dos effeitos das decisões sobre habew;-co1·piis 
não· prescinde, pois, dai consideração dessas phases vazias do 
instituto a denotar conteúdo jiiridico não identico . 

. A deci.sãc denegatoria elo habe1as-corpus primitivo, qual in-
t.erdicto de libero homine exhibendo par.iadio contra a p-risão 
illegal, não constitue cousa julgada, podendo ser o pedido reno-
vado até com os mesmos úmdamentos. Da deci ão concessh-a o 
mesmo se ·não dirá. V!ariam seus effeitos, conforme os casos: o 
paciente que a obteve não p6de ser preso pela mesma causa antes 
d:e pronunciado ow condemnado, assistindo solto a to-dO's os termos 
processuaes, ma,s o processo, em these, vai avan'te, não envol-
vendo aquelle julgado -absolvição do delicto ou perempcão da 
accusação,; no emtanto, já quando a cqncessão se funde em i.uc-0m-
petencia 'da autoridaide processante é" effeito virtual deÚa pôr 
termo ao processo. 

A 4ec~sã~ :J.e h.aheas-c'Orpi1s, · na sua ·moderna amplir.ude, · 
como me10 JUnd1co com .que .o Poder Judiciario em o-eral renulsa 
lesões de d i.reito, em rela.ção ·com a liberdade individU'al e ~omo 
no- .caso particular, assegura a'C) funccionario a liberdacle neces-
sana pal'a. º . exercício de suas funcções, constitue julgado com 
.?s ca:racter1stic0~ normaes de fixidez. -.Assim ao Poder Executivo 
1ncumbe <:um~ril-o .ma;:ti ?nilitari'. si tanto . fôr preciso e ª°' 
Poder Legislativo, si · ve ah1 uma i.nvasão, 'incumbirá, mediante. 
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lei interpretativa do caracter ela iuterpretancla, procurar evi.tar 
ele futuro a reiteração ela incursão. judiciaria. 

O habeas-corpus, em cuja execução foi o Dr. Nilo Peçanh-a 
empossado na Presiclenci.a .do· Estado do Rio ele Janeiro, cla;r·a-
mente se caracteriza pela fixidez ele seu dispo·sitivo e o Supremo 
Tribunal, concede;do-o, proseguiu na róta que vinha trilh;J.nclo. 
Elle ju'.lo·(l'U legal ·a Mesa ela Asscmbléa presidida pelo Dr. João 
Guimarães, julgou legal ·.a escolha do eclificio feita por elle para 
o fuuccionamento então da Assembléa; assim, sem illogismo, não 
podia cleixaT ele julgar Presidente lega.l aquelle que· fôra por essa 
Assembléa proclamado. 

Imprimindo com precisão notavel, feição permanente ao seu 
veredictwrn, mandou empossar esse Presidente e amparal-o com 
a forçai necessaria em todo o periodo de seu mandato. Mais: o 
Dr. Nilo Peçanha provocou a interpretação ampla que decorri.a 
do julgado, não se satisfazendo com a entrega do Palacio Presi-
dencial, mas exigindo .a <le todas as. Tepartiçõcs em que a sua 
acção adip.inistrativa deveria cxerci.tar-se. · 

Portanto, ·qualquer que seja a intervenção federal decretada, 
falt·ará a ella· a effioacia juriclica para quebrantar, em sua ónte-
griclacle, -o accórclão elo Supremo Tribunal." 

1 
O Senado está, evi.de:µtemente, perdendo o seu tempo .com a dis-

cussão deste projecto. Si fôr approvaclo, nesta e na outra Casa, si · 
fôr sancciónaclo pelo Sr. Presidente da Republica e convertido em lei, 
no dia em que se quizer executar essa lei, depondo-se o Sr. Nilo Peça-
nha, poderá este rnquerer uma nova ordem de habeas-co1·pus, com o . 
fundamento de que tal lei é inconstitucional -e o Supremo Tribunal 
não poderá i1egar a; ordem e nem o illustre Chefe <la Nação poderá 
deixar ele executal-a. 

O SR. J oiXo Lurz ALVES - A obrigação é velha e terá resposta. 
O SR. ADoLPno Gom:io - AguaTclo essa respostà. 
Entra na segunda parte de seu discurso. 
Qu_ando mesmo o Congresso Nacional tivesse competencia para 

Teforn;iar decisão do Poder Jurídico, nem por isso poderia app1·Õvar 
o prOJecto em debate. 

Intervir, no dizer dos mais eminentes escriptores, "é ex@·cer, e-m 
no1ne da sobemnia nacional, uma a'ldoriãail.e vieoo, rnxM1s oii ·m,.;,,nos 
ext<Misa, dentro do territo1•io da. Estaifo; int:ervfr, irnparf}a abs'orver 
os poderes ~o Est.aào ia.té onde seja nece1ssari.a Pª"ra o ciimprirnJento da 
gamntia canstitwâon'al. 

"A intervenção, diz SaU!s, suspende, emqwanto dwra, as relaçõ.,r; 
1·egu'i:ares estal>•::lecidas pela nossa · Oons-titwição entre a Oonf.ed~1raçíio 
e o O.antão que .a soff1·e. O 01antá.o1 fica rwiva.élO ele sua sobeirania e · 
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fiw coll.ocado sob a fot;3la da Oonfedernção . O Cantão, no caso de 
interv gnção só exerce os cVireitos e competencias deixadas ás snas a·1.âo-
ridades e fiinccionariors pelo intet·ventor . " 

· Cit-0 .estas palavras e conceitos para tornar bem saliente a ~x
trema: gravi,dade de uma intervenção com fund·amento no art. 6°; n . 2, 
{la Constituição Politica. 

De resto, o que é "fónna republicana fei!Jemtiva"? 
Um distincto escriptor argentino diz muita bem : 

"A fórma i·epubli.cana pócle ser ·alterada. p01~ causas e acci-
dentes que variam segundo os habitas e t.radições de cada povo; 

· pÕrém, como o que se qu:er garantir é a sua: existencia e plenitude, 
-devemos estal.Jelecer quaes são os seus eara.cteres essenciaes, para 
poder determinár quando é chegado o caso de se tornar effectiva 
a garantia. 

Re1aci·orrando o conjuncto de nossas instituições com a noção 
que a sciencia politica: nos dá da fórma .republicana de Govnno, 
verifica-se qu~ a garantia do poder fedewl deve ·alcançar a todos 
os seu.s' caracteres essenciaes. 

E ssa fórma ficará alterada para os effeitos da intervenção 
sempre qne os puderes d;'J g.overno ·em 1algnrrv.ci provi11wia nãr; SUl/'-
jam de vont;ade1 pc1z:mJar; quando não se emerga·m em swa repre-
sentação, oii, e.mfrim., qutando sejam irresponsaveis as_ mJ(1,ndata?'àns 
no exercício .ele .sitas funcções." · 

Diz ainda o mesmo escriptor: "Sempre que o povo não se• 
governe por ·meio cl=e st:its 11epresentantes, S!Ymz>re! que não exisbain 
outros poderes, mi algmn delles 'us1irpe ,as 1at-trib1iiçõeis de o·utro, 
e sempre emfim que algum delles não possa· exercer as 2uas .fun-
cções com inteir.a independenCÍ'a, a base da nossa fórma: 'de 
Governo terá · sido alterll)da. 

Em todos os casos, pois, em qne os poderns que constituem 
a essencia da nossa. fórma de Governo tenham desappareci<lo ou 
sejam obstruidos em suas funcções, o poder federal tem o impre-
scindivel dever de· intervir, ·por direito proprio·, uai. provincia que 
seja o theatro de taes attentados." 
Ora, o que diz a Commis·são de Constituição e Diplomacia? Que 

i:lstá exercendo o ·Ca'l:go de Presidente elo E stado do Rio um cidadão 
que não foi eleito para esse cargo. 

U~rto , não compete ·ao Congresso N acio.nal fazer a verificação 
·de poderes dos Presidentes e Vice-Presidentes dos Estados, porque em 
-face do art. 63 da Constituiçã·o Politica "cada Eio.8ado ?'eger-se-ha pela 
Gonstituição e pe,l.as leis q1~e adaptar, respeitaclos os p1-incipios CYJmtm-
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· focion;.aes da União. E, pelas leis· do E stado do Rio, aquellru apuração 
eleve ser feita pelo Ü.Oill.gresso Legislativo elo Estado. . 

Mas esse -Congresso scin.<liu~se em duas fracções, que funccwna-
ram .em logares· clifferentes e sob a direcção ele Mesas clifferentes. Uma 
.proclamou o Sr. Nilo Peçanha e a outra, o Tenente Fel~ciano Sodré. 
Presidente legitimo do Estaclq do .Rio é aquelle que foi proclam_ado 
pela parte ela Assembléa Legislativa que funccionou legalmente. (Jual 
a que funccionou legailmente? • 

O honrado Senador ·pelo Estado do Es·pirito Santo, cu jo 1'.0me 
_pede licença pai-a mencionar, o Dr. João · Luiz Alves, em discurso pro-
nunciado ha .alguns annos nesta Casa, a proposito ele uma outra inter - . 

· ~·enção no Estado do Rio, querendo dar um criteTio para a verificação 
da legalidade de umai assembléa legislativa, disse 'que, na hypoihese 
de dualidade ele assembléas, o Congresso Nacional deve verificar 
"clCJ que l'pilo· está a legitimidade organica". 

O SR. J o.Ão Lurz ALVES - E' isto que sustenta o parecer da Com-
missão e é isto que hei ele sustentar, de afiando os argumentos em con-
trario de V. Ex. 

O SR. AnoLPRO GoRno - Funccionava regula1'mente a Assembléa 
Legislativa do Estado elo Rio, qua~clo, a 10 de junho elo· anno passado, 
foi convooada uma sessão 1 extraordinaria. Que JYies.a deveria presidir 
es_ta sessão? A qtrn foi eleita no _inicio da sessão ordinruria, em agosto 
de 1913? O Presidente da Assembléa, interpretando os arts. 15, §§ 2°,. 
35, 39 e outro do Regimel\to Interno ... 

o ·sR, JoÃo LUIZ. ALVES - •Esquecendo-se de que 14 Mes.as haviam 
sido eleitas em· sessões exti-aord:inarias. · 

O SR. A . .noLPHO GloRno - . . . decidiu que ru Mesa eleita no 
inicio -de uma: sessão ordinaria c·onserva o seu mandato até que se 
inicie a sessão ordinaria seguinte, presi<lindo qualquer sessão -~xtra
ordinaria que se realize :µo intervallo daquellas duas, e, portanto, 
que a Mesai eleit.a em agosto de 1913 deveria, conservar o seu mandato 
até agosto de 1914, presidindo a sessão extraordinaria . 

O SR. J oÃo Lmz ALvEs - Convinha-lhe essa interpretação. 
O SR. ÂDOLPHO Gonno - Si .lhe convinha ou não, o que é certo 

é que o mesmo Regimento dispõe o seguinte: · 
".Art. 28. - E' vedailo ao Presidente da Asse1mblé.a. consttlt~w 

a rn.esm1a a r~speito da interpretação d, ~ qualquer .disposição do 
Regimento, competindo-lhe decidi1· a reispeito . 

_ No e.aso ele se. tor111ar ne·c_ess.aria interp1·etação authentica, por 
nao se1· a do PreS1.den~e consoàntei com os arrhigos do Reg~nento, 
serão estes ~nterprebaitos 1ri{'!'d1~ante projecto de lei, sujeito ·á,s dis -
C1lSSÕes re1gi11ientaes." 



- ' 69. -

Eis ahi ! N aida, mais positivo, nada mais terminante! 
O Presidente :doa Assembléa é o imico con1rpet~nte para interpl'ela1 

.fls. disposições ·elo RegÍmento, sendo-lhe prohibido, nos casos duvidosos, 
-consultar a mesma A.ssembléa. · 

De modo que, quando mesmo a maioria da. Assembléa <lê ás dis· 
posições rngimentaes uma interj)retaçã9 differente da que tivei: sido 
dad·a ·pelo Presidente, prevalecerá a deste. Em virtude da interpretação 
Hlludi<:l·a, a ·sessão extr@rdinaria deveria ser presidida pela mesma 
Mesa que funcciona.ra .ila sessão or.diuariru. Pretendendo, porém, a 
maioria destituir, po1· um golpe de força, essa Mesa, os seus membros 
requereram ao 1Supremo Tribuuaa uma ordem de h~abeas-co~·pus pre-
ventivo. A ordem foi eonceciid·a, mas, não se conformando com ll 
decisão aquella maioria e d.esconhecendo a autoridade da Mesa, esta, 
na impossibilidalde de exercer as s1ias funcções no predio onde até 
aquelle momento exei:cera:, designou novo predio para as suas ·sessões 
e roquereu novo habeas•c01'P'us para que, sem coacção alguma, pudesse 
proseguir no exeTcicio de suas funcções. ü Supremo Tribunal con-
cedeu a n_ovru ordem de lwbeas-co1·pus e mandou responsabi1iz1r ch-
mi.nalmente o Prnsidente elo Estado pelas violencias que_ commetLera. 

De modo que a parte da Assembléa - com lugitirnidacle 01·go.nieu 
o que funccionou legalmente, foi a que funccionou: sob a direcção da 
mesmru Mesa que havia presidido os trabalhos <la: sessão orclinari a, e, 
co.ri10 o Sr. Nilo P eçanha foi proclamado por esta, o Congresso Nacio-
nal deve consideral-o eomó legitimo Presidente do Estado elo Rio. 

Mas, ·diz-se: essa pa.rte da Assembléa fu.nccionpu e fez a procla-
mação não estamclo presente a maioria de seus membros, e onue jii 
se viu uma Assembléa pohtica tomar deliberações, apurar poderes e 
fazer a proclamação· de canclicJ;a tos eleito.>, com a minoria de seus 
membros? No. Estado elo Rio; A dispo.sição elo art. 9° ela Reforma 
Ooustitucional desse E stado é terminante : "Qw11nd10 em quatr!o sessÕ<!S 
co1v,s·ecidivas não ·tive1· lagar ia wbação, por f:alta de wuime?'O, a eUa 
.sei p1·oceilerá na ·quinba c;orn .a preienç.a pe.lo menos de 16 Depidai.lxJ~, 
(!onsi:de1·ando-se appro·Mcla C1t rejeitada a múlida si obtiver, a favor 
o lL contra, no minimo clo.its terços elos vo'tos ·dos . De'pitl;,ados v1•esentes." 

Ora, não tendo funccionado a Assembléa_. durante quat_ro dias, no 
-quinto func~ionou - não com 16 membros, mas com 18, e com estes 
18 membros fez ·a verifica·ção ele poderes e proclamou o Sr. Nilo Peça-

. nha, por unanimidade ele votos. Diz-se ainda que tal a·puração não é 
valiosa por ter sido feit.a cm sessão extraordinaria. Qu:e importa? Não 
ha no Regimento disposição alguma que vede a; apuraÇão em sessão 

.-extraorclinaria e, ao conJ,r::uio, o a;rt. 158 do mesmo Regimento dispõe 
que "tre-s .clia.s depO.is claq11:g.zle ern qite tiver termi'IW.do º' prazo dentr•o 
.do qu>al devem sew 1·emfottidas as actas dos differemtes coUegios eleito-
mes, o P1·esiclente 'da Ass:)·mbléa mm·cará para ·ordem do ibia subse-
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quente ci eleição ele wna Gumniissão ele n;ov,e D'ep1J,frul'O'B, _ pmfa 1J1erifioar 
e apiirar os pocle1ies !do PreS.idente 1;, : V~1'ce -Presi_dentes <kJ _ Esimclo". Em 
face de tal disposição, tão 12ositiva em seus termos, a . :eri~icação de 
poderes não podia deixar de_ ter lo_ga_r ~a sessão extraoi,clmar_ia., 

Depois de outrais cons1cleraçoes diz o ora;clor que negara o seu 
voto ao projecto: 1°, porque q Congresso Nacional carece de co.mpe-
tencia para reformai· llma decisão elo· Po~er Jucliciario ~ 2º, porque 
os factos que. se deram no E sta.elo elo ~io tornam mamfosto que o 
Tenente Feliciano Soclré não é o legitimo Presidente desse· Estado. 

Si o Congresso Nacional approvar um tal projecto, não só com-
metterá um grave a.tiJentaclo, como affrontará -a opinião publica, que 
com tantos e tão sinceros applausos recebeu o acto elo Sr. Presidente 
da Republica dando execução ao accórclão. 

Si o regimen republicano deve ser sempre o verdooéiro regímen 
da opinião, nesta hora em que o paiz anceia para que se restabeleç·a 
uma éra de paz, ide· ordem, ele respeito ao direito e de -0bservancia 
elas praticas derríocr.aticas, não pócle o Congresso Nacional, colloc~md-0 
os interesses mesquinhos .de um partido acima dos- grandes interesses 
nacionaes, .approvar um pr-ojecto que tende a annullar um poder, que 
é a pedra angular elo eclificio da federação e que é o amparo de to,dos 
os clfreitos e de todas as gai:antias., (Mudo beni; mnifo be1m-.) 

1 

O Sr. Sá Freire - Sr. Presidente, não era absolutamente meu 
·intuito tomar paTte neste debate. Entretanto, a interpretação que tem. 
sido dada a um voto que tive opportuni.dade de proferir a proposito 
ele uma Mensagem do Poder Executivo dirigida ao Exmgresso Nacio-
nal, obriga-me a vir á tribuna, fundamental' o voto que pretendo agora. 
dar. Elle é pequen.o, trago por escripto e pedirei á benevolencia do 

·Senado a attenção pa1·a a fun damentação . desse meu voto-: 
"N~a sessãó ide 16 de outubro elo anuo passado, quando foi sub-

metticlo á votação, em discussão unica, o pare'cer da Commissão 
de Constituição e Diplomacia, n . 76, requerendo que a Mensi.;,O'em 
·do · ~r. Presidente da Republiéa, referente ás representaçõ~;,

0 

elo 
Presicle~t~ {la Assembléa Legislativa fosse archivada, assim· me . 
pronunciei : 
........ . ........ .. .. . .. . .... . ..................... .... .. 

· , Or.a, si o Senaldo ~ederal, votar fundamentos, o Senado opi-
nara; emquanto que, st o Senado Federal votar conclusões deli-
berará. · ' · 

Assim se;iclo, embora a minha opinião es teja quasi 'inteira-
mente de iaccorc~o com os fundamentos do parecer da digna; Com-
m1ssao, eu, no, meu modesto modo de comprehender a questão, 
~ntendo que so. elevo votar conclusões, porque o Senado, rnpito, 
e um orgão dehberati-rn.'' 
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A declaração ele . voto, que firmei conjunctamentc com o honi·ado 
Senador Francisco Sá, é a.ssirn. conçebida : 

"Declaramos que o nosso voto, de accôrdo com ·as regras e 
usos parlamentares, se limita ai approvar .as conclusões do parcce.r 
da Oommissão de Constituição e l)i·ploruacia sobre o caso do 
E sta·do do R io;" 
Razão tinha para. assim proceder e com a me.sma liberdade e auto-

nomia, que jámais despoja~·ei, passo· agora a pronunciar-me sobre o 
projecto em t\ebate: . . . . · 

:M:eu eminente mestre, o Sr. J..:[1111stro P edro Lessa, antecipou no 
seu vot-0 vencido, o habea.s-Ooü·piis concedido ao Sr. Nilo Peçanha, ·a 
verdade, agora reconhecida como incontestavel pelo Poder Executivo 
Federal, da existencia .da duailídacle de Presidente elo E stado· do Rio, 
dualidade que articulara 1ex-vi dos effei tos de anteriores habeas-co·rpiis 
concedidos pelo Supremo Tribunal F ederal, e que o Poder Executivo 
certifica pela dupla · posse occor rida. no dia 31 de dezembro findo. 

São os segqintes os seus conceitos : 
O que temos deante dos olhos nestes aiutos é uma questão de 

dualidade de P.residentes em ·um E stado. O Senador Nilo P eç:::.nha 
allega que· rnceia constrangimento á sua liberdade ·pessoal, poi:que 
pretende tomar posse elo cargo de Presidente do Estado, e sabe que 
o actual Presidente elo Estado e-leito po·r elle com t anto esforço e 
carinho e investido nas funcções elo c·argo em meio de um m,are 
rnagnwn de habeas-corpus des1'Bspeitad.o, lhe nega 'ª qualidade de 
P re-sidente eleito. Sem rnsolver ru questão de dualidade, não é possivel 
conceder ou negaT hiab'eas-co1·pi1s. Sem -julgarmos priméiro que o 
paciente é o Presidente legal, 11ão podemos concedcT a -O!'dem impe-
trada . 

.A resolução dessa questão, por ser uma das questões. politicas 
frequentemente apresenta•das como exemplo de casos alheios á <::om-
pctencia do P oder Judiciariio, nã-0 nos compete, porém ao Oonvesso. 

Os salutares principies consubstanciados no -eihaustivo v.oto do 
honrado Ministro, cimentados por .a~có1•dãos ·de uma jurispruclcncia 
do Tribunal qu·asi constante, não soffreram embates que o.s tivessem 
comba~ido, .senclo para notalr que a decisão elo habieas-corpuá rncebeu 
o f ragil a:i:npai·o do argumento que transcrevo : 

"O T1ribunal está cumprindo uma missão tutelar dos direitos, 
está ·evoluindo com as necessidades ela Justiça: si ha excesso; é 
o excesso que leva ao caminho da defesa <las liberda des consti-
tucionaes." (hnparcw.l, 17 de dezembro de 1914.) 
A decis_ão, pois, que deu legar á posse <Jo Senador Niio Peçanha 

resulta de excesso de poder da autoridade, que erige o summarissimo. 
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processo de habeas-co~·pitS, em meio c~p.:iz <l~ investir na. P.ºs~e do 
Governo de um Estado aquelle a q_uem Julga titular deste direito. 

A affirmação, esclarecendo os ·intuitos de um dos orgãos da sob~
ranía uacional, repelle a possibilidade do eguilibrio e in~epe.lldeucia 
dos poderes fundament~ de todo bom Governo; no c?nceito ·de Mon-
te!õquieu repelle a opinião daquelles que, como A.. Milton, sustentam 
que a separação bem ponderavel e a distribuição rncional das fui1cções 
do Governo são o traço caracteristico da Constituição ele um povo 
Jiáe. . · 

Si a evolução do Tril:)unal, no supposto c1e satisfazer as. necessi-
dades da Justiça, chegar até o limite de se substituir os .demais pode-
res, aH\m elo .art. 15 da 10onst·i tuição, muitos outros serão rev.ogados 
pelo Poder Jucliciario,· que então deYerá tambem denominar-.se poder 
constituinte. · 

E não seria .subverter os bons princípios, a acção de um poder -
ab orvendo as attribuições que a Constituiç.ão a outros outorgou? 

Story observ.a "que seria subversivo dos bons princípios o facto 
ele ficar confiada a totalida·de dos poderes de um dos tres grandes 
departamentos do Governo ás mesmas mãos, que já possuissem a tota , 
lidade elos poderes de outro departamento.''-

0 caso é político e suia decisão per tence ao Poder Legislativo. 
E, para maior convicçã-o do voto que pretendo dar, .torna-se dis.: 

pensavel agitar a questão de saber se pertence ao Poder Judiciario ou: 
a qualquer dos outros, a faculc1'ade de ·decidir prévial)lente da: na.tmeza 
ela pendencia, porquanto é .aquelle poder que reitera:damente tem affir-
mado que a intervenção nps Estados, usando da attribuição do a.rt. 6°, · 
é l)ID aicto essencialmente politico. · 

P1osso, p-0iJs, adiantar ·que, ·além da. Ooustituição, foi o proprio 
Supremo Tribunal Federal que attribuiu á compet~ncia do Cougresso 
Nacional a decisão da: espccie. 

O accórdão protector do supposto ·direito do Senador Nilo Peça- · 
nha reivindica para o mais alto Tribunal da Republica, não em vir~ 
tude ela lei, sim por força da "missão tutelar dos direitos, que evolue 
_com as. necessida.des ela J ustiÇa", as attríbuições ·do Poder Legislativo. 
(Muito bem,.; 'Yn.wito bem.) : 

E em as "im procedendo saerifica o direito da defesa, tripudiando 
do proprio Rcgiment-0 do Tribunal, que, votado a 24 do maio de 1909, 
não definiu o caso de mandaT empossar cidadãos <!omo presidentes 
eleito.s,. reconhecidos pela minoria de uma A.ssembléa, asseguTando o 
e~erc1c10 do cargo. por todo o periodo legal, com requisição da força 
federal em gaTanti-a dessa posse e exercicio. 

. Chamo a att~~ção do Senado para este ponto. Foi o Supremo 
Tnbuilal que rechgm ·o seu Regimento, e em nenhuma disposição do 
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seu Regimento, na parte que se refere ao roab &as-co?·pus, existe um 
meio de se considerar este caso como ca.so de habe.as-corpif;S. 

O SR. ÂRTHUR LEMOS - Não existe em paiz nenhu.m. 
O SR Sl FRJÚuÉ -- Creou-se umá jurisdicção excepcionalissima, 

ou, icomo diz · o ·bTilhante e erudito Deputado paulista, .Sr. Cincinato 
Braga, quando combateu o projecto ·Milton, de 27 .de outubro de 1894 : 

"Esta jurisdicção, ·Sr. Presidente, é excepcionalissima -:-
decisão definitiV:a do Po'der J udiciario, proferida em uma unica 
instancia, é- cousa tão irritante elas noções basioas do direito pro-
cessual, · que . .os codigos teem sempre timbrado em evital-a em 
todas as nações d.o Globo. · E' essa competencia que denominamos 

· slrictissinne jwris." 
E faz"se necessalrio recordar que o projecto Milton estabelecia 

um processo mu:ito menos summario que o do hcib.eas-corpus. Sem 
jurisdicção e, portanto, sem competencia, o collendo Supremo- Tribu-
nal não i:iodia, não devia decidir da especie proferindo o .accórclão 
ele 17 ele dezembro ele ' 1914. 

Importará, cmtanto, em revisão da sentença o acto do Congresso" 
decidindo dentro ela esphera ele suas attribuições, por p~·ovocaçã0 do 
outro poder, da <luahd.acle elos Presidentes do Estado do Rill de 
Janeiro? 

Parece que não. 
Os unicos effeito.s que podem produzir os habeas-c.orpus estão 

se fazendo sentir e permanecerão até que o poder competente i·eHolva 
defin itivamente o litígio. 

O eminente Sr. Ministr o Coelho e Campos precisou bem a ques-
tão, assim se 'j)roimnciamclo : "No juizo ordinario, concedido o habeas-
corpu?, 11ão obstante, pro,segu.e o processo, e si o i:rupetrante é pronun-
ciado fica a ordem sem effeito." 
. Na especi·e, o Presideilte da Ifopublica clará mão forte á clecisão, 
até que o Congresso i·esolva, por· acto ele sua attribuição, sobre quem 
seja o Presidente eleito e i·econheciclo . 
. E parece que caso semelhan te se .verificou com o pro·prio Sr. Pre-. 

siclcntc -elo E sta do do Rio, cnj o malnclato expirou a 30 chi dezembro 
findo. 

O S1.1premo Tübunal não o Teconhecera como Presidente eleito, 
1 :mto assim que ·o MinistTO P edro Lessa· allud.ill' a essa ci. rcum:stanci&, 
ten~lo affirmado no · seu voto - irwestido 1iias fi~ncções do cargo e111, 
me.ia cZe "-11).c(,b eas-c.orpus" desreszf,e#ku~o ; emtanto, agora, máo grado 
ü's anteriores prqnunciarnento.s do Tribunal, com elle se eommunicon 
e o mandou processa-:·, como Presidente dp Estado relo Rio ele Janeiro. 
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A' vista dos fundamentos expostos, é o meu voto que ao Oong1·esso 
cabe o direito de decidir ela: dualidade dos Presidentes do Estado do 
Rio ele J aineiro. 

E' tudo quanto tinha a dizer. (1J!liiito bem; miiito be.rn!) (*) 

SESSÃO DE 20 DE JAN·EIRO 

O Sr. Ruy Barbosa ~''*) - Sr._ Presidente, pedi a P'alavra paiià 
me queixar da precipitação em que V. Ex . . houve por . bem lança~· a 
discussão elo pTojecto -concernente á intervenção no Rio ele Janeiro, 
convocando para hontem a sessão nocturna .que convocou. Peço licença 
para me queixa.r, Sr. Presidente, porque as sessões nocturn.rus se não 
podem considerar como um expediente ordinario elos serviços :nesta 
Casa. A autoridade que a Mesa tem par.a as convo,car estriba-se, creio 
eu, na disrio,sição do Regimento que a autoriza a: convoc·ar sessões . 
extraordinaTias durante a sessão legislativa . A~ sessões nocturnas não 
estão nos nossos habitos parlamentares e só excepcionalmente se con-
vocam sessões nocturnas, com b fim de ultimar os tra;balhos, força:dos 
pela necessi<etade de ?onctuir no prazo constitucional a. votação dos 
orçamentos. 

O SR. ALFREDO Eurs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Ainda não ha muito tempo as sessões 

nocturnas não sé costumavam convocar com outro objectivo; só cleante 
de nec~s.sidades muito uTg!lntes, de gra.nde necessidade nacional, rec01·-
l'ia a l\fasa do Senado a este expediente, e, como já disse, quasi que 
s~ para deliberações or_yajllentarims. 
. . Agora, poTém, eHa.s são o meio ordinmio para atropelar aqui 
o debate sobre materias que não tocam senão a interesses de par-. 
tidos. . . · 

O Sit. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA ·- ... em beneficio dos qll'aes se s-aicTificam 

evidentemente, oAtensivamente, os grandes interesses nacionaes. Foi 
o qu~e . se fez ~ ann? ,passaqo quando se tratou <la prorogação elo est,ado 
de s1t10, medida v10lenta, na qual as deliberações do OongTesBo corre-
ram com a, J?recipitação n0cessaTÍa parn que o debate não tivesse 'a 
largueza clevid.::J'. no momento em que .as -nossas rnsponsabilicbdes, 
empenhadas senamente para . com o paiz, deviam procurar justifi .. 
car-se, alargando o debate em vez ele estreital-o. 

( *) E.m scgui-d'a falla o Sr. Ri:beiro Gonçalves, cujo d·iscurso não ccmsta dos · Annaes. 
( • •) Este discurso, profer ido na · h ora do cx;pediente, nãci foi revi s to pelo 

orador. 
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· O SR. ALFREDO ELLIS - E' o recurso da monlaça'. 
O 'SR. RuY BARBOSA - Não· ha razão nenhüma, e seria o ultimo dos 

aviltamentos do nosso systema de Governo, ·obrigar as caldeiras <lesta 
machina a trabalharem sob alta pres'são, unicamente para. fazer passai· 
o pTojecto · que manda collocar na Presidencia do Estado do Rio de 
Janeiro o Tenente Sodré. 

Nenhum interesse nacional impunha essa acceleração dos debates, 
nenhl{m interesse nacional exigia a convoc.ação da sessão noctu-rna 
de hontem, que .só teve por fim estreitar as garanti~s ao debate, c~reear 
'ª liberdade da palavrà á opposição, a essa 0oppos1ção tão T~duz1da, a 
essa opposição quasi insignificante, mas firme ... 

O SR. ALFREDO ELT.rs - Apoiado·. . . 
O SR. ·RuY BARBOS.A. - ... devotada ás suas convicções e rnsolvida 

a oo bater por ellas dentro do limite elos seus direitos e elo Regimento 
da Casa. 

O SR. ALFREDO ELLIS - E que não tem receio elo, laço e da ·bola. 
O SR. Vrc1'0RINO :MONTEIRO - Não temos politica de laço· e bola. 
O SR. RúY . BARBOSA - Não havia, poi~, necessidade nenhuma 

para justificar ,a convocação da sess.ão nocturna · de hontem. Si o 
Senado rnconhecesse que a matel'.ia era de urgencia', tinha votado a 
uTgencia para qu,e se dissesse que esta já era 1-econhecida po-r um acto 
da . Casa, servinclo de fundamento á deliberação ext1"ao1·dinaria da 

· Mesa. 
Nem 'ªº menos, Sr. Presidente, se podia aillegaT em attenuação 

dessa medida excessiva ... 
·o SR. ALF1rnDo ELLis - E vexatoria. 
O SR. RuY BARBOSA - .. . que se trata ele um projecto do Go-

verno, de· uma medicla reclamada pelo Governo, de uma medida consi-
derada. pelo Governo como necessaria á bôa: aclministracão e á ordem 

· nacional. N'ão. Toda gente 's!abe qu,e o projecto não. rep;eisenta 'º pen-
. sarnento do Govemo, toda gente sabe, porque· o Governo o tem feito 
sent_ir a, todos os seus amigos. . . . 

O Sn. ALFREDO ELLIS ~ Apoiado. 
O SR. RuY BAnBosA - ... porque a impTensa por todos os modos 

o tem dado . a entender á opinião publica, porque não ha. ·sobre este 
assumpto segredos, Tcservas, reticencias ele especie alguma. Toclo o 
mundo sabe que o projecto não rnpresenta o pensamento · do ·Governo, 
e não se tratando de um proje·cto que represente o pensamento do 
Governo, não se comprehende o ~çoclamento dos orgãos da maioria 
para fazer passar mpidàmente esse projecto, não se ccimprehende esse 
açodamento, não se comprehende que w maioria; conhecenclo q;ie o 

. pe~sament-o do Governo ·:r:ão está com o pensamento desse projecto, 
· llls1sta e~ fazer desse. ~rOJect-o uma: m~dida necessaria e reclama para 
esse prOJect.o o ·beneficw çle 1·ecurso extraordinario da pressão Teser-
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vada ordinarirumente aos projectos ele cunho_ official de uati.lrfü\a .admi-
nistrativa, aos projectos que teem origeni nas deliberações do Go·vcrno, 

. µo seu pens·amento, rias neCJessid~cles publicas por elle iu~erprefadas . 
· O SR. ALFREDO Eu.IS - Apoiado. 

O SR. RuY BARBOSA - P ermitta-me V. E x., Sr: PresideJ1te, que 
eu me 1admire que a maioria, tão addic_tw ao Governo, a esse Gove.rno 
como ao Governo anterior, em ma.teria de t anto melindre, de tanta 
g~·avidade e de tanta. d.elicadeza, comü" esta -da intervenção no Estado 
elo Rio de J aneir o . . . · · 

O SR. LEOPOLDO DE BuurÕEs ~ Nada mais g1-.a:ve. 
O SR. RuY BARB.osi - . . . rn:ateTia das mais graves que a historia 

do iiegimen republicatno neste paiz ainda até hoje tem registrado, que, 
em materia de t anta delicadeza e gravidade, em vez de ·CQnsult rir o 
}')ensame1lto do Governo . . . · 
. O SR. ALF1mDo ELLrs - Apoiado. 

. O SR: R uY BARBOSA - . . . esta maioria delle se afasta, -se alonga 
e tem toda essa · p1:essa; _em contr arial-o ele modo tão so1emne. Eis a 
situação. E' preciso qu,e as .maiorias saibam o que querem, corno é 
preciso quie ·se saiba o ·que quereiu os governos que ellas sustentam. 

Não, se póde s.er ·ao mesmo tempo carne e peixe, Oesar e João 
Fernandes, DeilS e o piabo. Materias haver á <las quaes os governos 
se possam désinteressar, nas quaes as maiorias não tenham neee~si
dade nenhuma de c01p ultar os governos ; mas, quando se trata · ele 
.aissumpto que interess21- o regímen nas suas bases, q1i.anclo se trã.fa de 
üm projecto em cujo pôjo se contém uma a:ggressão directa, violenta 
e clc~mascarnda á J'ustiça do paiz ; quando se trata . de um projecto 
que fere ·a Oonstituiçã,o Tepublicana _no seu coração, na.s suas entra-
nhas, na s11a honra; quando se trata de um projecto que vae c~·ear 
uma situação agitada e revolucionarià , c_omo teria de crear neccssa1·ia'.-
mente â intervençãó ·no· Esta'do elo Rio de Janeiro, pondo-a eni. con-
flicto com o sentimento daquelle Estado, com os poderes ·constitncio-
naes da Republica e com aI opinião nacional; quando se trata · de um. 
projecto dessa natureza, desse · alcance,. desse ca.racter e desse risco, 
Jlão é licito á maioúa sustentar o Gov.erno e acloptar ao mesmo tempo 
um projecto que tão evidentemente o: contraria. 

O ~R ALFREDO ELLrs· - Projecto qll'e nos encaminha pi;ua a 
estrada do Mexico._ · . . 

. O .SR. RuY BARBOSA - Senhores, as n;i:aiorias precisam saber o 
que ,querem, para onde vão e o -que fazem. Não· devem estar ao :mesmo 
tempo em pontos oppostos. Não era .mesmo -licito, não era conveniente 
á nossa dignida<le, não era deoontc . á altura; do nosso mandato que 
assumpto de t ál monta aqui se encarreirasse no deba.te e sem ficaT 
bem definida a responsabilidade a que se ligava a: origem ·desse .pro-
jecto,_ sem se saiber de onde é élle oriundo ... 

·. 
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O SR. LEOPOLDO. DE -BuLHÕEs - Apoiado. E' um arrastão. 
·o SR. RuY BARBOSA - : .. si elle . nasce realmente do seio do G o-

verno ou si dentre amigos .seus divergentes desse GoveTno, porque eu 
queria saber por que <Jbl'a ou movimento ele dança uma maioria se 
póde conservar soliclaT,ia. a um Governo e divergente <lelle em uma 
medida desta natureza . 

Om, . sendo. assim, Sr. Presidente, V . Ex. ha ele achar natural á 
minha extranheza e a min:ha admiração. Ainda · esta manhã os nossos 
jornaes . do dia, em notas evidentemente :autorízadas poT quem a.s . 
podia autorizar, declararam que esse projecto, aqui hontem atro-
pel1adamentc encerrado em hoTas noctuTnas, não' está com o pensa- . 
mento do Governo, que o Gov~rno não o abraça, que elle contraria 
o Governo. Razão era, .portant<J, Sr. · Presidente, que o discutíssemos 
com calma, tento a tento, afim de que t:udo se apura1sse bem, e cada 

·um ficasse com a responsabilid.ade nítida e inequívoca da sua posição. 
Dir-se-ha, Sr. Presidente, que a urgencia virtualmente procla-

rn:ada pela: Mesa é interposta: á estreiteza de um tempo deteTminado 
pelo,s limites da sessão e'x.trao.rdüiaria. AinéLa assim, ·rrão seria motivo 
para que um. assumpto como este, complexíssimo, um assumpto no 
qual a nossa cfolihera,ção vae interessa.r a a.'lltoridade ·da j11stiça na-
ciona.l, e crel,lr um -. precedente novo nos actos parlamentares, nos 
fossemos acobertar em considerações desta natureza, par a; rnsolvermos 
sem ·a devida prudencia, sem a: devida garantia e sem .a devida; consi-
deração. 
. o SR. ALFREDO ELLIS - E sem ainda o devido tempo· ele lêr os 

debates parlamentares. · . 
" Ü SR. Rp-Y BARBOSA - Diz muito bem o nobre Senaclor, ·00111 

tempo. para lêr os debates parlamentares, cousa a que já estamos mais 
que muitíssimo aco·stumaclos. 

O ·certo é, Sr. Presidente, que esse projecto. es:tá fada.elo a perecer , 
peln. natureza de seu proprio desatino . .. 

O SR. I~EOPOLDO DE BuLHÕE·s - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOÚ - . .. que esse projecto não tem couchções 

de vitalidade . . . _ . . 
O SR. ALFREDO ELLIS - Felizmente ! 
O Sn. RuY BARBOSA - ... que esse pro jecto não poderá nnnca 

acabar de nascer. · 
Sabem-se as c1iff:i.culdac1-es que se lhe antolham na <Jutra Oamara 

d? Oo.ngresso; sa·be-se que a opinião publica o espera com. indigna-
çao,_ com honor e com revolta ( apoúiibofJ) ; sabe-se que este é ·um 
proJecto· ele aggressão militar. . . · 

O SR. ALFREDO ELLrs - . Apoiado. 
... O SR.' ~UY BARBOSA - ... de aggressão armada; e que para 0 

levar a effe1to, os seU's .'autores, os pr.incipaes neUe interessados, pre-
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cisarão ·de-contar com a força das armas, que não ha de estar sempre · 
disposta a auxiliar os perturbadores da Oo·nstituição e <la paz. 

E', portanto, um project-o morto, ·antes ela nascença, mas morto 
no ventre m'ate·rno. · . . . 

O SR. Ar,FREDO ELLrs - E' o producto· ela senectude poltüca. 
-( Hilarirliade.) 

O SR. RuY BARBOSA. - A opinião ahi dominante, bem que eu 
·individualmente me incline pa-ra o contrario, é que o mandato parla-
. mentar expira com a nova e~eição; e sendo assim, todo mundo vê que 
os poderes ·deste Congresso terminaJ;ão até o fim deste mez. 

O SR. ALFREDO ELLrs· - Nós não podemos ter duas procu.:rações. 
(llfwito bem.) 

O SR. RuY BARBOSA - Até o fim deste mez, entretanto, os auto-
. res do projecto não podem ~ontar com os ele~entos necessa.rio~ pa.~·a 
lhe .dar o trinmpho neste recinto e para garantir-lhe tambem a v1ctoria 
no outro. 

O SR. JJEOPOLDO DE BuLHÕEs - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - Passando aqui, e'sse projecto está con-

demnado a ·,ger vencido na outra Oamara . E não é, Sr. Presidente, 
rncio11al que, dada uma me-dicla desta natureza, o Congresso abdique 
das .garmitias oTclinarias ela liberdade ckt palavra asseguracl·a no seu 
Hegnnento. . 

Sabem todos as condições neocssaria,s ao desenvolvimento da auto-
ridade que a Constitliição nos commetteu. .· 

O SR. ·ALFREDO ELLrs - Esse pTojecto é um projecto morto por 
inviabilidade. 

·o SR. RuY BARBOSA - As sessões nocturnas, ainda hontem vimos 
a que se reclll'zem. A de hontem acabou com as bancadas inteiramente 
vasias, fallando o meu illusl.rn amigo, Sena.dor pelo" Piauhy, para as 
poltronas desoecupadfl,S do ·Senado .. 

Foi assim, reduzi:p.clo-.se isto a uma simples machina, que se engro-
lou a segunda discussão. · 

O SR. ALFREDO ~LLIS - O projecto h a <le morrer de mal de 
sete dias. · 

O SR. RoY BARBOSA - Eu venho, pois, Sr. Presidente, queixar.me 
a V. Ex., espera,nclO: q_ue a J\!Iesa não recorra outra, vez á ,violeJ1cia de 
um tal. expediente. 

Nãó é por mim, Sr. Presidente. Estou habituado a collocar •as 
c.onsiderações e os interesses de ordem publica acima dos meus i1iteres-
ses -pai-ticulares. Terei ne0essidade neste debate de fallar tarnbem · 
querl.a deoonvolver as minhas opiniões, queria não sómente defende~ 
a autoridade da justiça nácional, contestada, não sómente defender 
esta autoridade, que eu .considero incontestavel, mas ainda mostrar· O· , 
acerto ela clec~são impugnada. Si, . entretanto, ·a precipitação com q~e 



0 Senado tiver, porventura, deliberado a continuar no exame desLa 
medida, me collocar no dilemma de, ou comparecer ás sessões noçtuT-
n as, ou deixar de fallar, é passive], Sr. P residente, que me veja obri-
gado a rnsignar-me á ultima <lestas duas alternativ~s, _p,orque o meu 
estado actual de &aúdie provavelmente não nw permittira, comparecer 
ás sessões nncturnas. 

Mas, seja o ·que a Mesa de1iberaT, façar se a sua vontade. Manda 
quem póde, mas fique lavrado o meu protesto. 

E ste projecto, si fôr discuti.do assim até ao cabo, além de surgir 
com a odiosidade natural das medidas que encerra. no seu: bôjo, medi-
das contra as quaes a opinião publica está revoltada ( apo'Í!acfus ) nem 
ao menos se poderá defender com a allegação de que transitou· no 
Senado, tendo . observado legalmente as garantias parlamentares dos 
nossos debates. ( jJ!J ui to bem; miiito bem.) 

O Sr. Pinheiro Machado - .Sr. Presidente, si fossem proce-
dentes as asperas -censuras articuladas pelo illustre Senador pela Bahi·a 
ao acto ela Mesa, convocando paTa hontem uma sessão nocturna elo 
Senado, por certo que •a V. Ex. não caberia responsabilidade, por 
isso ·que, não haNendo V. Ex., por motivo de enfermidade, compare-
cido a: esta Casa, a mim coube a Presidencia da sessão <liunia, sus-
pensa em justa homenagem ao nosso antigo companheiro, o _mullo-
grad-o e saudoso Dr. Bern_ardino de Campos, e, si ai vehemell'cia da 
accusação do illustre Senador pela Bahia corresse parelha {:Om a 
justiça, eu seria o primeiro a penitenciar-me da falta arguida por 
S. Ex. Felizmente, porém, não me julgo passivel de censura, como 
rapidamente demonstrarei ao Senado, utilizando-me dos pToprios ar-
gumentos apresentados pelo illustre Senador pela Bahia. 

Sr. Presidente, não é preciso declarar, pois é evidente, que o 
assumpto em debate é de natureza li.Tgente e eleve ser delibeTado pelo 
OonJ:{resso com a maior prestez.a. 

Sabem todo.s que, por motivos varias, a questão em debate deixou 
<le ser eles.de logo tratada; pela Camara e pelo Senado, devido - poT 
qu~ não diz.el-o ~ - ás· tentativ·as de uma combinação política, da qual 
a imprensa mmto se -occupou ~ em que .S. Ex. esteve envolvido até o 
seu desfecho. 

ü SR. RuY BARBOS.A. - Peço a palavra. 
o SR. PINHEIRO MACHADO - Não estou censurando a intervenção 

de S. Ex. ; apenas assignalo um facto, justificando a attitwde do P ar-
lamento. r etardando a so1ução á Mensagem dirigida pela. illustre 
Sr. Presidente da Republica. Teve assim motivo muito elevado o adia-
mento da ~iscussão deste caso, pois, tod·os os espíritos, si não a màiori-a 
d:-ille·s, cogitavam ele uma fórmula que, resgua:r.dando a Constituição 
v10lada, pudesse trazer a paz aos espíritos e evitar essa a.git-aÇão 

.. 
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revolucionaria com que 11.caba de ·nos ameaçar o il1ustre · Sena·clor pela: 
Bahia .· . . 

O SR. RuY BARBOSA. - Eu não ameacei cowsa: alguma. 
O SR. PINHEIRO MACfü\DO - ... augmentanclo dessa fórma as 

afflicç"Õcs <lo nosso paiz .. . 
O SR: RuY BARBOSA - Revolucionaria é a obra desse projectp e 

outras semelhantes. 
' O SR. VicTORINO MONTEIRO - E' a desse go lpe de Estado elo 

Supremo Tribunal. 
.O Sn. PINHEIRO MACHADO - .Sr. Presidente, o projecto tão. mal-

·sinaclo pelo illustre Senador pela .Bahia não é mais <lo que a conse-
quencia natural, · o .consectario· legitimo .ela Mensagem dirigida ao 
Congresso Nacional pelo Sr. P residente da Republica. Nessa JYfonsa-
gem, com muita segurança, com a .maxima firmeza, o ilfostl'e Obefo 
da Nação. delineou o seu pensamento, definindo o ponto• de vista 

·constitucional em que se encontra. S. Ex. 1 e que não · é outro sinào o 
catabelecido pela Oommissão de Constituição e Diplomacia do Senado 
com tanta precisão e propriedade no seu parecer. 

Pergunta o illustl'e Senador pela Bahia que maioria é essa que 
se acha tão divorciada do Chefe do .Governo. 

r0 SR. RnY BARno$A. ·.- Não empreg11ei a palavra - divorciada. 
Q SR. PINHEIRO li'j:AcnADo - Nunca, Sr. Presidente, houve acto 

de homens, que apoiam uma situação, mais 'consentaueo, mais de har-
monia com o pensamento daquelles que representam o Poder Executivo 
ela Nação. · 

Jlol' esse lado, tra:uquillize-se ·O illustre Senac1'or pela Bahia; não 
ha essa desinteUigencia q'Ue tanto atemoriza o espírito de S Ex. 

O SR. R uY• H,1.RnO&A - Nunca tive temores, nem falta. ·de tran-
auillidade. 
• O SR. PrNHEIRO JYLwHADO - Das palavras de S. Ex. não se ckduz 
outra cousa, po-rque 'º honrado Senad:or declarou, mais de uma vez 
no · seu discurso, que desejava que ficas2e clara essa situação, que se 
lhe antolluava confusa. ·S . Ex. natu'.talmeute leu noticias maleYolas, 
tendenciosa_s da imprensa desta Capi tal, e por eHas firmou o seu juizo 
ou as suas presumpções ; mas, si S. ·Ex., com.o estou . certo, não teve 
jámais o espírito agitado por. esta alta pressão a que ha pouco itllu-
diu, e está, port•antü, resguardado d:a confusão, que empan a o entendi-
mento mais lucido; si S . Ex., rnpito, tivesse lido com ·attenção a 
Mensagem preúdencial, tería verificado que os termos desse docuwrnto 
estão em completo clesaccôrdo com as noticias a que S. Ex. allude. 

A .maioria, para agir ele harmonia com -o pensamento do Governo; 
não preciE1CTria ·mais do que tomar co.uhecimento dos seus actos publi-
cos ·e solemnes, sem jámais dar ouvidos ao que se murmura e ·se pro-
pala, a meia voz, nessa atrriosphera agitada por interesses innumcros, 
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inclusive pelos que tentam, por todos os modos, tornar escuro aqnillo 
que é claro e tran&parente, · lançando a confusão onde reinam a . paz 
e a tranquillid-ade e estimulando essa. opinião a que S. Ex. ha pouco 
se referiu ... 

O SR. RoY BARnosA - Soccorro-me apenas da minha propria 
opinião;· pQrque suppo11ho ter tanta autoridade quanto V: Ex. 

O SR. PINHEIRO MACHADO - ... ~sm opinião, repi to , que -irá, 
segundo as previsões de S. Ex., até os ultimos clesv.arios para imp~dir 
que se consumme o graa.J.de -a'ttcntado do Congresso Brazileiro, con-
substanciado neste projccto e que exprime o seu decidido e patriotico . 
esforço em se manter dentro do regímen estabelecido pela Constituição· 
de 24 de fevereiro . · 

Sr. P .residcnte, que opinião será ess!.l tão radical e demagogica? 
Será 1::t opinião ela Praia Grande? · 

O SR .. Roi .BARBOSA - Não senhor. E ' a minha propria opinião. 
O SR. PrNIIEIRO IVIAcH.ADO - Será a opinião dai Praia Grande, 

ullulante, em redor des ta 'Casa . . , 
O SR. H,uy BARBO S.A. - Descanse. v: Ex. : será a minha pTopria 

opinião, e della me sirvo porqll'e supponho ter tanta autorid11cle quanto 
V. Ex. 

O SR. Prnrrnmo MA HA.DO - . . . ou será . .. 
O SR. RnY BARBOSA - E' a minha opiniãa, é a opinião da 

Justiça. 
O SR. PrNrrErno lVIACHAno ~ ... ou será . .. 
O Sii. RuY BARBOSA - E' a op~nião ela Justiça, · que V. Ex. des-

conhece, porque V . Ex. não conhece a Constituição. 
O SR. PrnnEIRO MACIIADO - ... ou será a opinião elos legi~imos 

orgãos da soberania nacional, que se teem manifestv1do, por meio das 
asse rnhléas estaduaes e elos presi dentes de Estado, sobrn esta questão? 
(P.aiisci.) , . ,; •. ~ · !.:;;.;" ~ 

~ esse lerrn110, não <lernrnos nós, i1em o i Ilustre Senador pela 
Bahia, querer apurar o0ncle está a verdadeira opi1â1io publica. A inte-
gridade das in stituições não póde estar á mercê ela versatili<l·ade dema-
gogica dn s correntes popu-larcs. A Constituição e as ·leis teem os eeus 
orgãos .de defesa. 

O SR. H.uY BARUO,'A - E s.sc é o nosso dever constautc de ropre-
senLani.es d~ Nação _: 1'.lpmar oudc está a opinião pubhca. 

O SR. PrnrrEIRo MAo:a:AD;o - Si esse é o dever constante do 
rnpreseL.tante da Nação, S. Ex. não tem o direito <le dizer que está 
com .a opini ão publica. 

O_ S~:· H. uY BARBOSA - Ess1 é a minha convicção, tenho -0 dire.ito 
de cm1ttl1·a. 

· O f:~.:. P rnuÉmo lvlAc:a: . .A.Do ---' Nós tam:bem temos manifestações 
innurnerl:llB ... 
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O SR. RuY BARBOSA - Diz V . Ex. por um lndo, eu digo pelo 
oütro. ó p ::tiz dirá quem tem razão. . . . . _ 

O SR. ·PrN·HEIRO MACHADO - ... ·.ele orgãos qualificados da oprniao 
·p.ublica, que nos prestigiam, justificam a nossa acção com a sua · assis-
toncia, 'com os seus conselhos e. i:iareoeres. . . 

Sr. Presidente, desviei-me do ponto · capital que me twuxe á. tri-
bu~a, que era o de demonstrar que o illustre. Senador pe~a B11Li.a não 
tinha ·razão" absolutamente· em increpar a Mesa de açodamento ... 

O SR. RuY BARBOSA - E continuo a increpar. . . 
ü SR . . PINHEIRO MACHADO _::_ . . ,e ele ·violencia, na con~o"cação 

da sessão nocturrn1. · 
O Sii . . RuY BARBOSA - O discurso de V. Ex. veiu corroborar a 

minha opinião a·clmiravelmente. ,Si eu não pensasse assi'.m, estaria 
pensando agora. 

O SR. PINHEIRO MACHADO - O illustre Senador peb Bahia d:fir-
mou e; portanto, corrobora a opinião, que agora e\'ltá a1â.quirindo 
fóros ·de cidade, de que, . no Congresso Nacional, as funcções de 
Deputado e Senador vão até á eleição. · 

O SR. LEOPOLDO DE BuLFtÕEs - E ssa, é op:nião da Constituição. 
_O Sir. P:NHEIRO _N:ACHADO - Para •S. Ex.,. e estou ~endo que tam" 

bem para o illustre S\.mador por Goyáz, a elerção con"s1ste apenas no 
acto material de .reçeber .os si:dfragios, independend0 dos actos eom- · 
plementares, os da àpitração desse suffragio e verificação elos poderes. 

O SR. RuY BARBOSA - V. Ex. está me attribuindo o que não faço, 
está a me impufoir oi'i~nião que não . tenho. Á minha opinião é muito 
di"l;.ersa. · 

O S.R. PrNREIRO MACHADO - Então não continuo nesse terreno, 
desde que tenho a meu -lado a n liosa opinião de. S. ·Ex. Eu dizia. que, 
se fosse verdadeira a qoi:ttrina agora espalhada ... 

O SR. RuY BARBOflA --: Conente. 
O SR. PINHEIRO Jl(lAcHADO · - ... com tanta profusão . .. 
O SR.' RuY BARBOSA - Doutrina geml. Eu pertenço ao numero 

dos heterodoxos. · 
O SR. PINHEIRO lVI.ACHADo - . '.- . de qu<i as funcções desse Con-

gresso terminam no di·;;t 30 . .. 
O Sii. RuY BA1mosA - Agora a minha opinião já va}e muito. 

· O SR. PINHEIRO MACHADO - ... deste mez, razão mais forte havia 
para que fosse convoca.da. sessão nocturna, dad'a ·a . estreiteza de temp'o. 
Eis por que dizia que -deseja.va _soccorrer-me dos argumentos do nobre 
Senador. · · 

. · O SR. RuY .BARBOSA - Está enganado, porque a esse argumento 
eu já respondi com o meu J?.roprio discurso. 

O SR. P,rnHEIRo Jy.[ACHADO. - Para demonstrar que o ,alviti"t' · dn 
Mesa era regular e leg,itimo, convocado o Congresso, eín uma situação 



especial como esta. que o paiz ãtraves3a, pertu:Ybado por t:lntas ·.:Úses, 
pi:na tratar· de um assumpto reputado por todos nós momentoso e por . 
sua natureza urgente, n.ão ·deviamos apressar a solução? · 

O SR. RuY BARBOSA - Não .é procurar adeant'ar: é procurar 
titropelar. Atropelar não é. ·adeantar. 

O SR. ·PrNHEnw MACHADO - S. Ex. qualificou esse acto de vio-
lento. Onde a noção de vi~lencia? 

O SR. RuY BARBOSA ·- Quem corre não chega. 
O SR. PINHEIRO MACHADO - Si este assumpto não é daquelles 

que exigXlm prompta solu:ção, qual é elle? 
o SR. R uY BARBOSA - Mesmo nos assumptos urgentes é preciso 

nã·o deliberar á·s .cégas. 
O SR. Pnürn'rno MACHADO --'-- Fazia parte da ordem. do dia da 

~essão diurna a . discussão · deste projecto. 
Não bnvia, pois, surpreza. · 
O SR. RuY BARBOSA - Não fallei em surpreza; fallei em precipi-

tação, que é cousa diversa. . . 
O SR. PINJJ:EIRO MAc.HADO -'- Desde que ·o projecto devia ser dis-

cutido hontem, e por uma triste c'ir·cumstancia tivemo'S de suspender 
a sessão, era natural que· procurassemos, dentro do Regimento, um 
meio de dar cumprimento ao nosso dever. · 

O SR. RuY BARBOSA - Não era natm1'l.l. Innurri.eras vezes teem-se 
suspendido -OS nOSS'OS ti: aibalhos sem se convocar sessão nocturna. 

O. SR. PINHEIRO MACHADO - I sso em situações normaes, em ses-
sões ordinarias. Mas actualmente o Congresso está reunid·o pa-ra a . 
deliberação de um só assumpto e é natmral que não demore a su:i 
solll'ção. · 

Sobre o numero de Sena.doTes p1;eseo.tes á sessão nocturna, peço 
licença para ponderar que l'esp_ondei·am á chamada . 26 Srs. S enadores. 
Não foi, portanto, tão reduzido, como se afigurou a S. Ex . 

. O SR. RuY BARBOSA - Compareceram, mi:i,s aqui as cadeiras fica-
ram. vasiás; compareceram, mas não se demoraram . . 

O SR. PINHEIRO MACHADO - P enüitta-me affirmar a S. Ex. quo 
quasi todos ~ de tiveram na Casa, embora · não se conserv11ssem nú 
i:ecinto. 

O ·SR. RuY BARBOSA -- Então não davam aos oradorns a honra 
de OS OUVH.-

. O SR. PINHEIRO MACHA.DO - Até lá não vae o poder da Mesa 
obrigar os membros do Senado a ouvirem os oradores. · · 
O SR. RuY BARBOSA :_.Mas quem é que está foJlando que a Mesa 

obrigasse ? Eu es tou mostrando qll'e o Senado não prestou attenção aos 
oradores. · 

O SR. VrcTORINO MONTEIRO - Ninguem tem os encantos da pal::i-
vra do cillnstre Senador. · · · 
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(j Su. Hui' BAitBOSA. - :Muito obrigado a V. ;Ex: Quant'as vezes 
·tenho -fal1ado. aqui para as cxdeiras desertas!. . 

O SR. PINHEIRO MACHADO - Devo affirmar ao illustre Senador 
pela Bahia que não ha absolutamente, da inrte daquel1es que propu-
gnam pela: approvação deste projecto, intuito ::ilgum partidario e sim 
exc1usiv1amente da ordem constitucional violaqa,. . . 

O SR . . RuY BARBOSA - Não apoiado. 
· O SR. VrcTORINO MoNTEIRO - Apoiado. Violada criminosam!Onte. 
· .O Sn. PrnHÉrno M.ACHADO - .. . violada por um poder, que exor- · 

bitou -da ·sua ·competencia, excedeu de su1s attribuições, para intervir 
em questões de natureza politica. 

O SR. RuY BARBOSA - Isto ' é que é faccioso. e ;revqluci_onario . 
. Linguagem de um Senador e do .Vice;-J?residente .. do Senado, atacando 
. aqui. o Supremo . TTibunal Federal! V. Ex .. ~ a revolução em pessoa; 
· isw é que é soberanamente revolucionario, atac'.ll' a Justiça I\º recinto · . ( 
do Senado ! 

O SR. Prn1rnnw :lYlAcn.aDo - Sr. Presidente, estou muito habi-
tuado aos golpes de habilidade -tribunici a do illustre .Senador pela 

·Bahia . . :S. Ex. acaba de infirmar as nossas decisões, ·as decisões· da 
Cas~ _ele que f~z pait

1
e, achando que . o Cong1;esso não tem compe-

tencia... . . . · 
O SR. Rux BARBO~A - Não tem e não tem, repito . . E' o que eu 

tenho dito durante 25 ~nnos e V . Ex. que'l.' que me v·enha desdizer aqui 
agora .. Era preciso q1w eu não sou:besse o 1a b e ·désse regimen: em 
preciso .que eu voltasrn á escola de primeàas lettras; era prnciso .que 
eu fosse pedir aos meus p1·ofessorns de direito que· me restituíssem 
aquillo_ que eu lhes pa~uei .. 

O Sn. PrNHÉIRO ~i.ACHADO ~ · .. . para intervir neste assumpto. 
E- S~ Ex. não se melindra,· não se choca eni espoliar do' poder de que 
faz parte uma attribuição que lhe é · péculiar, e vem commovido de 
indignação, apostrophai--rne porque contestei a intromissão de outrõ. 

· poder . .. 
O Si~. IfoY BARBOSA - Do :poder Legislativo. 
O. Sn. PINHEIRO ~ACHADO - . . ·.em assumpto que a nós privati-

vamente cabe decidir: I .sto rn:i. opinião ele S . Ex. é uma aggressão inno-
minavel, é uma injuria! 

O Sn. RuY BARBOSA - V. Ex. não tem consciencia disso . 
O SR. Prmrnmo .MACHADO - De modo que estabelecer uma. opi-

nião com mais ou· menos vigor, para o espírito sempre tolera:ri.te de 
S. Ex., j á ·parece um peccado grave, mais elo que isso, uni crime. 

Sr, Presidente, estas questões quando descambam p;1ra o terreno 
da paixão... · 

:O SR., RuY BARBOSA - A paixão em mim é a paixão ,do bem · 
que defendo. · 
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O SR. PrnHEmo MA.CHADQ - . · . . anastam o nosso espiritu ao 
esquecimento da.s· nossas responsabil idades. 

O SR. RuY BARBOSA - ·Eu não tiro· os clhos da minha .. 
O Sn. Prmrnmo MACHADO -:- O illustre Seriador · pe1'l Bahia é1 

como todos nós sabemos e es~e paiz pTodama, e coni verdrade, um 
~llustre . cuitoT do direito .. . 

O SR. RoY BARB'OSA -· Não ha 'tal. 
O SR. PINHEIRO MAcIIADO - ... e. sobretudo do . direito const.i-

tuci onal. 
. · O SR .. RuY BARBOSA - O que eu sou é um fossil neste Tegimen 

de republica mo·derna. . 
O .SR. PINHEIRO MACHADO - Não ha 1segredos para S. Ex. no 

ma;nejo .do mecanismo .constitucional. Mas é á sombra do passado de 
S . Ex., :r1ão do presentt;i, qu:e me.·vou abrigar, paTa declal'ar que ft. Ex. 
tem affirrnado, em mais de um · docuJll:ento publico que ~stas ·que,,tões 
são de exclusiva compétencia do. Congresso . · · 

O. SR. RvY BARBOSA - Nã.o se ad·earite, 'não se .adeante,, porque 
nisso havia de· ter l'e&posta oabal. Nã.o· sou tão criança· que me :wen-
ture fl_ ser confundido po1' V. Ex., neste · assumpto, com facili.Jade. 
Ha de se arrepende~., ha de ter respost'a cabal e é por isso que eu ~into 
que a sessão nocturna não me tivesse .deixado fallar. 

O SR. PINHEIRO MACHADO .- Não me causará surpreza, po1'que, 
quando as cfrcumstancias 1ne clepar·am o amargo ensejo de enfrentai· 
S. Ex., ele antemã-0 eu sei que marcho p-ara a derrota. . 

O SR. R.uY BARBOSA - Quancl.o me accusar de actos que ·não 
commetti ou inc1nsões· que não tenho praticado, ha de marchar · para 
a derrota. · · 

O SR. VICTORINO MONTEIRO - Disse ha pouco que não sabi.1 i:.. 
Oonsti tuição ... 

. O SR. Prmrnmo MACHADO - ·Sr. Prnsiclente, elucidado. está, pois, 
o primei i·o ponto .. que, e1:n minha opinião, tinha mais gravi d·ade, JJOT-
que a Mesa do Senad·o havia siclo injustamente accusada ·de es1piTito 
d-e partidarismo', iJor haver sirnvlesmen te cumpúdo o seu de·ver inillu-
clivel como tem feito sempre, honrando o mandato recebido dos &eus 

" pares . . 
. Rela tiva mente á curta parte do discU'rso do· illustre SenR dor JJelâ 
Bahil1, reservo-me para outra -0ppo1-tuni:clade, pois é poosivel qu?. -· 
cçiner desse debate. : . . 

O · S.R. VrcTOIUNo lVIoNTEIRo - Mostre que tambem s::.~"' ··ª Oonf'r:- · 
tui_ção. 

O SR. PINHEIRO JiL~cnAno - ._ .. tenha de . surgir ao hcfo d~ 
R Ex., embora de um1etas, para defender ·o meu ponto de vista . ,1 
minha co11sciencia e a consciencia que tenho d.e que esta questão 
entenrl; vis~enilm~1üe com a ~1·dem constitucio11al e com o ·regi men 
rP~:;.bhcano . ( J.1 ui to bem i mi1,ito bem.) 
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O ·Sr. Ruy Barbosa C'-) ~ E' constrqng·;do·, Sr. Presidente, que 
volto á tribuna, mas não ha meio de e-iritar o. cumprimento do. dever. 

· Começ;'.ue~ protestando c·ontra. a feição da~·a ás min:has queix~s, 
n.ás quaes · o nobre preopinante buscou descobnr um meio, por rn1m 
usado, · para: ata.car com aspereza a Mesa do Senado. 

Usei muito intencionalmente da expressão - qweixa, - empre~ 
guei~a desde o começo · do meu discurso para tornar bem sensivel a 
ausencia em mim de qualquer pensamento de invectiva contra os hon-
rados membros desta Casa que compõem a sua 1Yiesa. . 

Não. -0bstaiite, Sr. Presidente, desde. que se tratava de um'.i con-
vicção minha, era, . não só .meu direito mas ainda meu dever (apoit:i-
dos) · defendel-a com 'º calor, a vivaoidade e a .energia dos sentiimentos 
que ~ne •animam. Não são sentimentos do rhetorico, · du declamadur, 
ou do demagogo. São sentimentos ·do jurista, são sentimentos do con-
stitucionalista;, ·são sentimentos do reptrblicano·, são sentimentos da-
quelle cuja alma está imp1'8ssa em cada um dos -textos da Constituição, 
agora dilacerad:a pelos partidos que deshonram este regimen, ·~Muito 
berm ! Apo,iados !) S'ão os sentimentos daquelle que não. precisou que· 
se estabeleoosse no paiz .o regimen actual para, que o viesse a conhecer, 
e que D conhecia de muito antes, pela sua. predilecção para com os 
estudos politicos, para com Ds estu<los constitucicinaes, para com a 
fórma republicana do 1 paiz onde e1la se encarna _m.ais sinooramente. 
São estes sentimentos, Sr. Presi1dente, - sentimentos de verdade, sen-
ti~entos de pureza., s·1m.timentos de · desinteresse, sentimentos que se 
não abafam 'neste recinto, sentimentos que não hão de ser repercuti: . 
dos unicamente pelo's applausos dos pútidarios ,apaixonados, · ·senti-
mentos que a o:pinião publica recebe, que a opinião publica acolhe, 
que a opinião publica consagra. "(Apoiados!) São estes os meus se_nti-
mentos. 

Essa op1mao, ·de que o i.10bre Senadm ha ·pouco· fallava, de ee:ç.-
sura para commigo, por havel-o invocado, procurando vêr nas minhas 
palavras uma incitação a movimentos· rev:olucionarios e uma ameaça 
á perturbação da orde111 constitucional do paiz, não é:verdadeira. Este 
.velho recurso não me fére, nlio me attinge. Não é verdade; não rnú . 
revolucionário .. Revolucionarios são aquelles que, não. tendo sentimen-
tos verdadeiros das il).stituições qµe professam, mLs posições, cujo 
dom~nio . empolgarnm, . reduoom essas instituições •a uma hypocrisia 
de s1 mesmas, á negação 1daquillo que ellas exprimem, á ·antitheee d~ 
sua verdade, · pratice:da e reconhecida · em tod-a a parte do mundo. 
(Muito bem !) ·. - · 

Eu não defendo o Supremo ·Tribunal Federal, eu não tenho in-
teresse em defender o Supremo Tribun:al Federal , porque. eu ·não per-
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tenço ao numero <laquelles que se arrogam hoje uma opmiao diversa 
daquelh que hontem tinham. As minhas opiniões, as opiniões que eu 
sustento, sustento-as ha 25 annos. Nãq tenho reoe:os das contradieç:ões 
bus·cadas pelo mes1no, porque outro dia 'º nobre Senad-0r pelo Rio 
G1:ande· do Sul julgou aproveitar-se para me esmagar desta tribuna. 

O SR. Prm-rnrno MACIBDO - Járnais tive ess1 intenção. 
O S'R. RuY BARBOSA ·- Não tenho medo das 'contradicções bus-

. càda.s; . bem· sei onde vão · ellas tocar. Sei 'me.smo que a resposta está 
preparada e será ·fulmii:~ante. S.ei como se truncam e se destacam tre-
c'hos ·de um homem que tem escripto .muit-0, para com esse trecho se 
attribuir, em cert.1 opportunidade, uma •opinião conveniente á satis-
fação do amor proprio dos seus conti:a<lictores. E' muito fa.ci l, Sr. Pre-
sidente; disto sei eu' bem; mas qí1'Jndo um home~n entra na vida pela 
linha i:ecta, pela linha nítida da ·verdade, da veiidade ·que lhe está no 
peito, · este homem h':l. de enco.ntrar sempre, atrrvés de todas as con-
tradicções apparei:ttes, a rncta do direito que a sua vida 'lhe -tr:a~ou e . 
pela qual ainda não · deixou de deºslizar," quer corno homem · publico, 
quer como representante da Nação. . . · 

Defendo o ·Supremo. Tribun,al, · defend-o a. sentença que se irrogr 
de exaggerada, de invasora, e defendo-a porque cem vooes a da-:ria, 
si fos se juiz, com. toda a minha consciencia, com a minha consciencia 
inteira, :absolutamente, conscientemente. 

O SR. PRESIDENTE ~ Lembro a· V. Ex. que a ho·ra. do expediente 
está terminada. 

O -SR. RuY BARBOSA - P eço a V. Ex. qüe eonsu'lte á Casa se · 
consente na prorog·ação da hora do expediente. 

O Sr. Prest11denf,e - O ·Sr. Senador Rny Barbosa . requer proro-
gação '.d,1 hm"a· do expediente. Os seuho·res q11e votam pelo requerimento 
verbal de S. Ex., queiram se levantar. ( Paus:a.) 

F-0i approvado. V. Ex. póde continuar. 

O Sr. Ruy Barbosa ( continii.andJo) -- Pensando assim, Sr .. Pre 
sidente, eu faltaria . . 'a os meus .deváes de .Se1iador si não tivesse a cora-

··gem de dizer aos mens collegas, -aos honr·ados. ~embros desta t'!asa, 
com a sineeridade q·ue me ·caracterim, que erravam seguindo o carrdnbn 

· pa.ra o · qual este projecto os está chamando; faltaria ·aos ·meus mais 
s~grndos .deveres si não lhes faUasse a veTdade. A verdade é ºesta, ao · 
menos na minha. convicção; e quando eu tenho uma cou,v{cção, quando 
esta . convicç.ão é p-ara · mim uma verdade, eu a. explano', eu a t•)rno·· · 
publica em todos os tons; .de todos os modos, de todns ns tribunas. · 

Não incito à revolução, não desejo rev-oluções, não chamo rcvo-
lugões. As revoluções são feitas pelos gove-rrÍos contra s1 mesmos; as 



· r~vol~.ções são feitas pelo.s iJ<n:hdcs que éploram os govern0s; as revo-
.iuções Eão feitas por qllielles que s·ustentam as dictaduras militares, 
. que as apoiam com OS seus 2.pplausos, ·com. O EeU (!nthu'Ú~smO, duraute 
quatro annos de destruição, n:ão encontrando até o ultimo moment0 
si não dithy~· e.mbcs e flôres. para engriualdar aquelle que, durante 
todo esse tempo, 11!:ida mais fez cl:o que destruir. as nos as imtituições, 
a ·honra. <lo paiz, ar;; finanças irncionaes. . . 
· O SR. °LEOPOLDO DE Bfü,HÕEs - Este p1,ojecto é a ultimação dessa 
politica. 

O SR. R oY BARBOSA - Sim; esses ~ que ão os verdadeiros revo-
lucionarias, esses são os que incitn m a revolução. . 

A linguagem do honrado Senaclçi r pelo Rio Grande do Sul faz-me 
lembrar aquella que era empregada pelos monarchist.as nos ultimas 
tempos <lo. regimen decahido. Quando em 1889, me batia junto ao 
Imperador . e junto aos párticlos imperiaes pela idéa eh Federação, 
um illus tre membro cl{;lsta. Casa, o Sr. B arão de Cotegipe,· seri•ia-se 
de um discu.rso meu pronunÓa·do na Bahia paTa vir demonstrar ao 
§en;ado que a revolução estava em marcha· e cm proximidade immi-
nente de levar •de venci-d1 as instituições. 

E' . este ·ainda, o rncurso de todc.s os partic1o-s, o ele qualificarem 
de revolucionFios aqu~Ues que ach-erte1n contra ·as Tcvoluções que 
elles. provocam, j)Orque as revolu9ões veem d.a immo1nlidade do meio 
e da violencia ·dos Gqvernos; a revohú;ão vem da insurreiçã.n. do 
Governo ~ontra a, lei. As Tevoluçõe ! . . . E' dahi que procedern,_qu::mdo 
em um· paiz, que tem a forL11na tlé possuir es.se thesouro, .que se chama 
o Su;premo Tribunal F ed·eral, a paroh das instituições . republicanas, 
que tive a fortuna de copiar, ti-an p l·antar pa;ra seu sólo, uma insti-
tuição desse valor, dessa incompuabilidade e no recinto da mais i.llta 
de su as Camaras, pelo mais alto dos membTos •ela corpowiçãü legisfo.-
tiva e Vice-Presidente do Senado, se ousa qi:nlificar de faccio:rn.s as 
decisões ·desses ·m::igistra-dos ; sobeja razão teem os seus amigos, os 
amigos dessa M-a.gistratura, os que são amigos da ver da·deira Constitui-
ç~o -republicana, i:;ora dizer qne não conhecem a Constituição aqu·e1le3 
que .assim tratam no Senado. a garantia ·elas institt)ições republicanas, 
aquella, de tod.as- as sua.s cr·eações, que g.nante o resto da madiinâ 
constituCÍ'onaL 

O SR. ALFRJiJDO ELLIS - J1. verdade.ira pedra a·ngular. 
O -SR. RuY BARBOSA - Perdôe-me o honrado Senador pelo Ri o 

Grande do Sul. - a Constituição republican a, ·si ·a quizessemos reduzi1• 
a uma só p::tlavra, con. central~a em uma. ·só instituiqão, diriamos - a 
Constituição republicana é a J ustiça, é a Lei, é o Surpremo Tr ihúngl 
Federal (.apoiados). E' essa instituição creada sobretudo p'.l. ra r.ervir 
de dique, de barreira e 4e freio ás maiorii'ls parl?mentarcs, para conter 



as exvairs9es ·do ·espirita do partido, 1tes:es mov~meuto s ce rno o qu~ 
hoje nos vai a,rrastando para 'ª aventura capitaneada pelo pobre 

. Sen::udor p'elo R io Grande do Bul. . 
O Supremo T'l'ibunal é ess.a .for Ça, cr·eada, sobretudo para 1ss-0, 

tendo e.ssen.cialmente poi· fim isso: -- dizer ao Podei; Exeeutivo . t·orqo 
ao Poder Legislativo: - ·até ·aqui pumitte a Constituição que vás ; 
daqui não. per mitte a Constituição que pa,S<Ses. (Apoiados.) 
· Eis pain que se creou esrn Sup1'erno Tribuna.l F ederal, que não 

tem· empregos para dar,. . : 
.O SR .. ÂLFRJWO ELLIS - Não tem thesouro 1rnra ser raspndo. 

·. ;o . Sn. RuY B ARDOSA - . .. não tem thesouro pan compr<al' dedi-. 
cações '; não tem soldados para, i nvadir E stados; não tem meios de 
firmar a Slli'.l ~utoridade si11ão 110 a0erto de snas·. sentenças, na mora-
lid~11c~e de seus acitos, no credito cÍe seu i1ome. E' isso que existe nos 
Est·ados Unidos e é o que conseguimos introduzir no Brazil, é . o que 
não se teria introduzido, si quando ela,boramos a Cohst.ituição ti'7e3Ee 
do_:thinadp na A.ssernbléa Constituinte es?,e espi1:ito de clictHlura, cni 
que · foi educado -0 nobre Senador pelo Rio Gran-le do Sul. .. 

O SR. P rn1rnrno MACHADO - E V . Ex. foi eduic•Jdo n o. espirita 
revolucion:trio e faccioso. 

O SR. RuY :ÉLmuosA-;-:- Não ha tal. Ninguem. é · cap 9.~ ele m'o dizer 
com provas. . . 

O SR. P m Hr.;rno M11.cnAno - Eu o digo e repito con1 o mesmo 
/ . entono de V . Ex. R epito que. V.. Ex. f oi educado na esçola revolu c~o

naria . 
O SR. R uY -BA1wosA - Sr. Preside;1te, não quero offender aos· 

meus aclve r sarios, quando procuro estabelecer as divis:ts naturaEB e 
politic'.ls, as rrrandes divisas evidentes enfre a minha es0ola e a.que1la 
eú1 que elles foram creado.s. · . 

O Sn. PINHEIRO MACHAJJO -- Na escola da leg1::t lidade e da ordem. 
O Sn .. RuY BAnuosA - Não offendo ao nobre Senador, dizendo 

.que as idéas em que S. Ex. fo i educa.do não o prepararam para o regi~ 
men ame1·i.c:rno, porque essas · idéas são as qrne estão estampadas na 
Constitui ção ~fo sei:1 E.sta.do, ·d a qual clesappareceram todos os cleÍnen -
tos republicanos, uma Cons1ituícão que não é sinão uma dictadura 
J}ei:mane'nte e perpetuacl•1, u rna Oonstítuição na qual, . do Poder Lrgis ~ 
la tivü só se deixou esta: sombra chamada a .assembléa orçam.entari;a, 
Ulil'fl Constituição que é um monstro, um::t eno~·mida:de, uma cre ação • 
te11Jtolorrica entre t0das p,s constituicões. ·modernas. 

O S.R. ÂLFREDO ELLis - Não ;stâ de accôrclo com a nossa. 
· . 0 · Sn: RuY B:A.m3üSA - E' p_or isso' q111e, aci-~ditando estai; S . Ex: 
de a0côrclo com a Oo1:istituição cl q i:eu E st1 do, a qual é antithe.se .d::t 
O?nstituiçãe> ·brazileira; · a g_u a1 ié a · negaqão c1<t Constituição bra.ii-
l eira, ·a qual "·-;itá paTa con, >' D'l>u~JciJ,)~;~·~QI bnzileirµ., como o s·im para . 
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o não, como o 1jratu para o b-ranc-o, eu me atrevi a dizer ·que S. Ex. 
fôra educs!do nas tradições· da escoh da dictaclura. . . 

Pela minha parte, ·a'hi estão as minhas tradições. · Na Monarchia · 
erá apontado co:i110 rnpublicano; n::t Ivionarchrn rompi coru o pattido 
politic0 a que servia p·ara preparar pela semeação das idéas liberaes, . 
tim dia de melhores instituições ; na · Monarchia levantei a bandeira 
da descentraliza°ção federativa, cujo exemplo eu admÍTaV•i na BP.pu-
blica dos Estados Uni·dos da. America ·do Norte. · Fui ahi, pelo con-
trario, educado pelo meu honrado e grande pae,. no horror aos espíritos 
revolucioná.rios, no horror . á j icobinada, 'no ho.rror ás "tradições de 

.· 1792 e 1793. Foi por isso que, educa.d-o por · meu pae nos principias 
ela escola da libel'dade ingleza:, educado por meu pae nos principiôs · 
da liberdade americrrna, eu estava· preparadó pnra ent:rar neste regí-
men c·om toda a minha alma, sem que me parecesse · soffrer mudaú.ça 
nos ha.bitos da minki. vida, nos habitos do mell' perisamento, nos habi-
tos do meu espírito. 

Foi com essas tradições, bôas ou más, gue et1 pwde ter mi elabo-
ração da Carta Republicana esse papel que -tive e que me habilita a 
ser ouvido ·com algum.a .autoridade .. : 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem. 
O SR: RuY BARBOSA 1

- •• • qu~ndo se trata da interpretação dos 
textos que eu redigi com os meus honrados amigos que collabor,.warn 
naquella grande obra. · . 

O SR. FRANc1sco". GrfCERIO - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA ~- Mas 11 minha autoridade se acha reduúda 

hoje a nã.o servir sinão qrrando póde ser invocada indevidamente, per-
fidamente, calumniosamente em apoio das opi-niões que eu conaemno, 
por meio de trechcm tru4c·ados de excerptos apanhados ·aqui, ani .e 
acolá, com desprezo dns grandes doutrinas onde a minha opinião se 
affirma, se desenvolve .e ~e define. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA -- Por isso mesmo, senhores, é que eu dese- · 

java. debate largo, o debate amplo sobre esta questão, é porque estava 
preparado para descer a elle com os meus ·autos, com os au'tos do meu 
processo, com os pTincipiqs 1antigos da minha vida, -com todos· oc; do-
cumentos _que desma,scnram, que esmagam, que fulminam os meus 
accusa<lores; é por i.sso que eu queria o debate, hontem e hoje; é por 
isso que eu me queixava d'a, precipitação ·na convocação da sessão 

· nocturna de hontem. · · 
Nada valem os a rg-umentos do nobre Senado1: pelo Rio Grande do 

Suil, para S. Ex. se defenqer, nada valem, porque S. Ex. tinha fica.do 
por mini Tespondido ll'as noucas pala.nas oom que encetei este debate. 

Sim, h1verá, se quizerem, urgencia ' Ha solução. do assumnto, nor 
JsRn que o as·sumpto é o objecto ele llllJ\'l convocação cxtraowlin:uia.; 
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ma& não ha nisso motivo, não ha fundameuto ahi para que a .discussão 
perca da .sua gravida.de, da sua: largueza e das su,'l.s franquias, nãü ha 
motivo· para que a discussão se estreite, ·paTa que a discussão se tttro-
pele, para que :a discussão se ·accelere .. Não; ao contrario. -Si urgencia 
ha, é porque o assumpto é de gravidade excepcionai, e si a sua _gravi-
dade é excepcional, maior attenção noo merece; si maior 1l;ttençã0 no<> 
mereG:e, mais se impõe a um debate rnflectido e longo. 

· A razão de termos perdido uma sessão diurna com a circumstancia 
dol0rosa e funesta do fallecimento de um honrado brazileiro, não é 
i1m a.rgumento que mereça a honra da consideração do nobre -Senador 
pelo Rio Grande do Sul. Não eram est·as 24 homs de differença as que 
i"am deit'.lr a perdér a sorte da Federação, eÍlcarnada no celehi'e pro· 
jecto; nãó eram essas 24 horas as que deviam· ~e1· resgatadas á custa de 
uma precipitação na quâl se envolvesse- a seriedade do debate. Porque 
a. verda·cle é esta: sobre um assilmpto de -tal gravidade, nãó disrwndo 
a ma teria, segundo o nosso Regimento, sinão · <le duas discussões, a 
segunda correu em duas horas, em um recinto abandonado pelos hon-
rado:s membros desta Casa, e em horas nocturuas se encerrou esrn 
discussão, ficando os poucos oradores . de que a opposição aqui- dispõe 
redli.zidos a não te'l'em sinão ·o refugio da ultima .phase dos . nossos 
debates. . . 

E' por· isso, Sr. Presidente, que eu ·em tempo me queixei para 
evitar que segunda violenci1a viesse consummar a suppressão ·total da. 
seriedade I10 exame deste assumpto pelo Senado. Tanto mais o devia 
fazer quanto convencido estou, mais · do .• que nu'nca, depois de ouvir 
o_ nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, que este pTojecto não repre-
senta o pens1mento do Governo, qll'e este proje~cto constitue pant· o 
proprio Governo urna surpreza, que este . pi·ojecto não contará para 
passar sinão -com os recursos do ·antigo e · immenso poder do nobre 
Senador pefo Rio Grande do Sul,. sobre o espírito dos honra<l:os mem, 
bros desta Oa"sa. 

O SR. PINHEIRO MACHADO -:---- E1 -iuais um'l. injustiça que V. Ex. 
está fazendo ao seú collega e ao Sena.do. 

O SR:· RuY BARBOSA· - Onde é que está a i11ju'Stiça? 
O SR._ PINHEIRO MACHADO - Em ~ne attri.Imir o poder de fascinar 

a conscienc~a .dos meus illustres collegas. 
O Sn .. RuY BARBOSA - Eu .acho qi.1e estou· elogiando aos no'bres 

me:n?ros desta Oa,~a· em suppol-os capazes de se entregar ·á d"irecção 
esp1ntu~l de tão · 1llustr~ confessor. Pois, senhores, não é isso ·que 
earacteriz.a -o.u que const1tue os grandes chefes de partido, os homen1 
da e11vergadura poderosa do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul?· 
Não é · esffi po~e1· ·de fas~in"1.ção que os habilita -a governar tão facil-
!nente o~ h?men.s, _os leva a . exercer· sobre as -as5em bléas po1it.ica.s ess<t 
influeucia irres1st1vel que produz milagres como esses ·qu"e fic.uarn 
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sem º' regist,ro n·a vida polit.ica do Estado do Rio Grande çlo Su], 
nestes quatro annos. . . . . 

· · O SR: ÂLFREPO ELLrs - Nenhum povo nos poderá ig;mlar . . 
. O ·SR. R uY BARBOSA - Rendo preito ás qU<alidacles elo illustni 

capitão, rendo ho1µenagens ás quali,dacles de força, de dominação, ele 
mando, de poder, de .imperio : .. 

O Sn .. VrcTORINO MONTEIRO - E de talento tambem. 
O SR. RuY BARBOSA - · ... ele fascin:ação . , . 
O SR. VrcToR.nrn MONTEIRO___.:. P.or que é que V. Ex. não ·Se refere 

tambem ás qualidades intellectuae.s de S. Ex.? 
O Sn. R uY. BARBOSA - Porque os bu~ros não costumam exel'cer 

fa scim:ição; além di sso eu não sou obrigado a ·dizer tudo quanto V. Ex.. 
achar qmi eu esqueci no meu discurso. · 

.O SR. 1\LFREPO ELLrs - Está claro . 
. O SR. RuY BARBOSA - Em segundo lugar, senhores, e_u rendo h o-

menag-em ao espii·ito de or·dem, de disciplina que une os membl'os 
desta Casa: E' a· sua illustre m aioria que consegue quanto queir a ... 

O SR. PINHEIRO M ACHADO - E 'ª independencia <le seus coHPg':tS, 
emboi·a divirja da opinião de V. Ex. 

O SR. RuY BARBOSA - Quando V. Ex. tiver meninos, dite-lhe 
liçõe.s para elles. repetir~m! (Hiia1-iclacle .) . 

O SR. Â.LFREno ELLIS - . V. Ex. é :um pastai· <le home1~s. 
O SR. PINHEIRO MAcµAno - Mas. nunca pastoreei V . E x. (Hi&i-

ridacle.) · 
O SR. RuY BARBOSA - Sr. Presiden te; vou pôr termo a estas 

r.onside rações, pedindo perp ão . ao Senado por tel-o importunado tanto 
tempo ( 1iã.o apo1icido.s-), e •'.lo n obre Senador pelo Rio G1'ande do Su~ 
por me ter obrigado por piais Úma vez a assignalar as . divergenc ias 
profundas , que , infelizmente, neste momento nos separam. . . 

ORDEM DO DXA 

E' ·i\]rnunciada '.a votação·, e~u 2" discussão, elo projecto dó SeJtado, 
n. 2, de 1915, de terminanqo que Ó Sr. Presidente el a Republica. i21ter- · 
virá no E sta elo do Rio de Janeir o para. assegurar ao Dr. ·F eliciano 

Pires . de Abi·e.u Sodré o livre exerci cio das fun-
. Vot{lção cções de Presi.dente do mesmo· E stadõ no qua-

driennio de 1915 a 1918,. de accôrdo coi.n a deci -
são da respectiva Assep:ibl&a Legisla,t iva,· .perante a qual tomou posse. 

O S r. Alfredo E·flis _: Sr. Pres.idente, tr~tando-se de um as.~nm 
pto de tanta gravidade como o que está em debate, e-q. re.queiTo a V. Ex. 
que consulte .a Casa sobre i;i con ~ente que a vo'tação seja nominal. · 

Consultad.o, o Senado conrede a votação n omin.ii l requerida, 
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O Sr. Francisco Sá (pela ordem) -- Peço licença •a V. Ex. para 

dm: um:i exp)icação. . 
Estava e estou collVeJlcido de que a acção extra p1rlamentar elos 

homens politicos podia e devia dar ao caso do Estado do Rio ce 
Janeiro por um accôr·do ho1uoso, sem quebra ·da dignidade e da auto-
rid&dc de quem quer que fosse, uma sc.Jução p1c~ficado1,1, fóra das 
divergencias doutrinaria.s e das ·competições de parhdüs,- capaz ·de 
trazer a serenidade e a concordia que a situação gravissima da Rcpu-
blicia está reclamando. · 
- Empenhei para e~se resultad·o os ma,is vivos e sinceros esforços: 
Como outros ele maior valia 11ão alcrnçaram ex;to, por motivo que 
profundamente s.,cato, depa1,anclo-lhies, .entretanto, as com:eqúencias.' 

As mesméls raz~es que_determin aram aquella convicção e aquellc 
modo de ·agir aconrnlharn-me a não intervir em qü•alquer solução con-
traria ao iutuito qµe me guiava. 

Entendo, portanto, c.umprir o meu dever abstendo-i'ne da votação 
que se vae realizar. 

O Sr. Presi'ldent.e - A dechl':tção de V .. Ex. constará da 1wta. 

O Sr. ·Francisco, Glycerio C:'} (pela or~ ;;rn;) :__ Sr. J?res.id:Jnte, 
declaro que vofo wntra o projecto , não sómente pelas razões mani-
festad:as pe1o illustre Senador por 1S. Paufo, na sessão de hontem. 
como ainda p~m exprimi!'. mais radíc·almente o meu modo de pens1r, 
pois entendo que o projecto estabelece a rnvisão da sentença do 
Supremo Trihm1 al Federal (Apoiados e· não aptri.ai!c.~.) 

Não ha nenhum po{lcr constitucional a quem se .P03!H, pelo , g i-
men da nossa Constituição, incumbir a revisão cbs decisões <lo Rn·· 
premo T1·ibunal, desde que seja iTreco1'1'Ívcl. 

O SR. AL,FRRDO Er,LIS -:--- Muito bem! 
O Sri. RuY BA1mosA - Apoiado. 
Os Sns. M'.ENDEs DE ALMEIDA E Awruun LEMOS - Não apoiado. 
O SR .. :FRANcrsoo GLYCERIO - A nm1hum mEnib110 do Coitg:·csso 

cabe o direito de examinar os fundamentos de uma sentença 'Chqu:elle 
Poder, desde que se to111ou irrecorrivel. 

O Sn. ALFJ?EDO ELLIS - E' a verchcleira doutrina. · · 
O SR. RuY BARBOSA - Estes são os Tuelimentos elo svstema. 
O SR. FRA~c1sco GLYCERIO - Não entro na 11preci~ção do neto 

rlo Supre:pio Tnbunal nem no exame a que o acto ·da intervenção no 
Esta·do do Rio podia dar lagar nos debates ·de,sta Casa. O meu voto 
é e~te: voto cont.r•:.t o projecto., porque é i:evisão da sen+e.nça do Supremo 
Tnbuual, respeitando tod1rv1a a decisão desta:. Oas·a, por mais errada · 

( • ) !Este d is.cu rso não ·fOi revisto pelo 0.rador. 
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que supponha estar a Oommissão .de Constituiçã,o e a ma10na do 
Senado. 

· O SR.' ALFREDO ELLIS Este é o voto ·da bancada pauli st·a. 
(Mut'to bem; rrvu:ito bem!) 

.. O Sr. PreSJ'ld'ente - Vae-se proceder á chamada pa.r a a votação 
· nominal. Os senhores que approvarem o projecto, dirão - sim .:_ os 

senhores que o rejeitaTem, TespondeTão - não . 
.P:roeed.endo-se á chamada, Tesponderam .sim os Srs. Pinheiro Ma-. 

chado, Pedro 15o:rge..s, MetelJo, G·:ibriel Salgado, Teffé, Arthur Lemos, · 
Indio do Brazil, Mendes de Almeida, J os:é .Euzebio, Pi'res Ferreira, 
Thomaz A<;cioly, Antonio de- S~>Uza·, Cunha Pedros·a, Pereir a. Lobo, 
AguiaT e Mello, J oão Luiz Alves, Bernardino Monteiro, E rico Oo~
lho, Aloin:dQ Guanaba:ra, 1Sá FTeire, Augusto de Vasconcellos, J osé 
Murtinho, ·A. Azeredo, Alencar Guimarães, Gene:reso Marques, Abdon 
H1ptista, Hercilio Luz e Victorino. Monteiro. (28), e não, os Srs. Lauro 
Sodré, Ribeiro Gonçalves, R ibeiro de Britó, Rla.ymund·o de Miranda, 
Ru'Y Barbosa, Adoipho Gordo, Alfredo Ell.is, Fi·arucisco Glycerio e 
Leopoldo <le Bulhões ( 9). 

O Sr . . Pres(ld'ent.e 
contra nove. 

O projecto foi approvado por .28 votos 

O S r. jVJ. end·es ·de Aln11eida (pela ordem) - Requeiro. a V. Ex. 
que consul te o Senado se concede dispensa de iri,tersticio, paTa que o 

· projecto, que acaba de se11 votado, entre amanhã em 3ª discussão. 
O SR: LEOPOLDO DE Bu.LHÕEs - Por que não propõe sessão no-

cturna? · · 
O SR. A. AzEREDO '- P·or que não a propõe V: E x . ? 
O .SR. LEOPOLDO. DE ·BuLHÕEs - Eu proporia até sessão perma-

nente. 

O Sr . . Pres(!d'ente - Os se~1hores que approvam o Tequerimwto 
do Sr. Mendes de Almeüfa, ·queiram se levantar. (P'(}/US(J, .) 

Foi •approvado. 
Vem á ·Mesa e é .lida a· segu'~nte declaração : · . 
Declaro que votei contra o projecto pelos fundamentos expostos 

no meu discurso antés da vot·ação. 
Sala das sessões, 20 de janeiro de 1915. - F. Glycerio. 

O Sr. Ray mundo d1Ey Miran·da (pela ord~ ,;.,,) - Trata-se de ~ma 
questão co1nplexa, Sr. PFesidente, em a qual cada um vota confonne 
o ponto de vista em que se colloca por motivos difforente.s. E' por esta 
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l'a.zão que rrecfü: a p?'laua pela. ordem para lêr ao · Senado a minha 
decb.ração de .v\>to : 

Votei contra o projooto constante -·do parncer n. 1, ·deste anuo, 
da Commissão <le Constituição e Diplomacia sobre a intervenção fe-
deral no Estado do Rio de J·aueiro, pelos segu~ntes motivos essenciáes' 

1.0 ) Porqu.'e, tendo o P1'esidente da Republica. na Mernngem de 
9 de janeiro . dirigi~a ao Congresso N·ac~onal, oo.n'l.mull'icado que, 
compenci~rado d'ios seu.s de'/,1eres nest-e 11 ;giinen ébe poderes Cim·i:udofJ, deu 
e:.Decução· c-abal á orlÍ!e·m ifie habeas-Cl()~·pus con~dida pelo Supremo 
Tribunal Federal ao Sr~ Dr. Nilo Peçanh::t parai assuinir o Govtrno 
do Estado do Rio de Janeiro, accentuou a con.jectum pmfundamernte 
dJesagradavel, em siiiuaçã'O mi.,e/Mul.ro'Sissirrna em que se encontra - ora 
dea.nte dess:<t ordeiu de habc1J.S-corpu.s, concediici'a pelo Supremo Tri-
bunal ao Dr. Nilo Peçanha, afim ifu . tJqmar posse, a 31 ·de clezembTo, 
da Pre.sidencia do· referido Estado e· goverrral-o .dúran.tci qua.tm .anruos, 
- ora deante da. requisição de foi·ça pelo Juiz Octavio Kelly para 

· tornar eff ectivo o ciimpri:nnento integral da ordem . de habeas-corpus, 
e, finalmente, - deante da attitude do Co1:igresso que., ·provoc·ado a 
resolver o conflicto jiá erntã,o iivilv1ulive.Z, -se lim:it.oii a ·n?AandJa1· ·a);chijj,ar 
os d0tcurnenfos rec.ebidJos do P11esidenlie Oliv(}.i?-a B.O"be1lho, por nã,o 1·eco-
nhecer a. dualiàailJe de· Ü.OtVerno·. 

- Succede que os alludidos projecto e pareceT que o precedé ::,ilen-
ciam absolutamente sobre O acerto OU' illegitÜn.idade da intervenção 

· realiza-da p.elo. Pre.s.i.dente d·a Republica., no.s termos <lo n. IV do art. 6° 
da Constituição Federal. · 

Nesta·s condições, proclamada pelo . parecú ·a illegalidade do 
hab@.as-corpi/,S nos seguintes e incisivos termos: 

· ''Não obsta .a exl.stencia ele uma; .sentença de hab.eas-corpus 
exorbitante <le compétencia do Poder Judiciario, proferida d1J 
plano sem audiencia de outros internssados com menospreço. das 
prerogativas do Poder Legislat.ivo" - a situação do l:'residente 
da Republica, oomo qudqueT bra·zileiro, deante dos §1§ 1° e 2°, do 
art. 72 da Cou.stítuição, segundo os quaes n,inguem ·póde seir ob1-i-
gado 'ª fazer ou deixar de fazer algimva cousa siAJ,ã,o em vtirltudl- dP, 
le_i, po~·quanto t'Oclos sãJ.o igu.((Jes perante â liei," 

é_ mel~ndrosa, desde que, tacitamente, ao. menos, se conclue que - o 
sile~c10 _do paTe:ce~ s~bre o ace~· to ou erro da inter:enção. que pra.ticou 
o Governo e a om1ssao d:o proJecto no mesmo sentido deixam 0 Presi-
dent~ dia Republica exposto á intoleravel situação de infractol' impune 
doa arts. 3~, 42 e 43 da lei n. 30, de 8 de janeiro de 1892, que estatue 
sobre 0·3 crimes de responsabilidade do President~ da Republica; . 
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' 2.º) . Porque a O,anstituição F0dera.l- só a:a Presidente da Republica 

é Chefe qo Pod€r Executivo ou Go:verno Fedeml indistinctamente de-
nomina nossa · Constituição) -otrborga competencia, para intervir nos 
casos excepcionaes do aTt. 6°, facultando a Constituição e leis orga- . 
nicas · os meios .:iiecessarios aos outros poderes para coáigir os effeitos 
e. punir O·S .crimes que tenha pNtticad!o . o 9-overuo Federal no exercício 
dessas excepcio;tlaes attribuições do qitado . aTt.- 6°, que lhe confiou a 
Constituição ; · · 

3.0 ) Porque º" critel'io já estabelecido pelo Congresso Nacional, 
especialmente pelo Sena.do no e-aso ·de dualida·de. de assembléas e go-
vernos estaduaes e de legitimick1de de e;xercicio de Governador ou. 
Presidente de Estado;· é o que. 1co11sta d>0 paTecei· da Oommissão de 
Constituição e Diplomacia. n .... · de 1 de julho de 1914, qtre julg-0u 
bôa, . .opportwna e conv ~1i,ie11ü ..a acção interverúto'lia do Sr. Pres·idente 
da Repub.Vida 'ltO Es/Xki!Jo do O.êará - por nãJo contr07r'iar ella 1wnhuma 
·aias .diisposições (J),() nosso pacíla funá\ame1n,~1J,l; e '. 
. Conseguintemente, o decreto n .. . . <le 14 de março de 1914, com 
o quail o Governo 'Federal resolyeu intervir 1ia· fórma do art. 6°, ·E. 2, · 
da Constituição da 1-tepublic.a, no E.st•:tdo do Ceará uom0ando U:m seu . 
representante com e},,'le l•cicio cl:a sua aut01·idade federal, (interventor) 
que se teria de 1·eger 1pelas il1strucções expedidas pelo Iviinistro da 
J U'stiça e Negocios Jn teriores em nome do Chefe da N aÇão, .como 
aconteceu, - ·decreto J:!Sse que, approvado pelo Congresso N1:1;cio11 al, 
tem força de lei e :é a recente •8 unica intelligencia do n. 2 do art. 6° 
da Constituiçã-o p·ara a acção-11rat ica do Presidente ela Republica na 
execução, quando lhe parecer devida, dessa attribuição excepciond 
e de honrosa confiança 1 que lhe impõe a Constituição no -cita.do n. 2 
do art. 6°, quando .a forma · rnpubhcana fedeTativa em algum Estado 

. estiver alterfLda pe1!1•s duahdacles •de -assembléas, de Governo ou- de 
usurpação violenta <le algu:em no Gornrno do Estado. · 

. Era isto, Sr. P rnsi.tiente, que tinha necessidade de lê1· da tribmtfl 
do Senado. 

Si;S·SÃO DE 21 DE JANEIRO. 

O Sr. Ruy Barb(/sia C') - Sr. Presidente, a oração- ·que . vou 
profoúr, ou antes, a . conversa que vou ter, ·direi melhor, a tarefa de 
qLle . vou d•::tr conta, sabj:i Deu.s com que ,esforço e sa.crifi.cio, não &erã 

· um d.iscm:so polltico, embora não po•ss,a .evitar 
3ª d_iscussão por este terreno as digressões inievitaveis na tri· 

burta parlamentar; mas o estudo conscienciosó d(:l 

( *) Este <hõ•curso ·não foi revisto 'J)elo oi~idor. 

• 
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uma graU"de que3tão constitu'cional, de u~a grande questão rela.da-
nada com oufa,as que em ton10 della gravitam e :concorrem todas pa,ra-
izyi.pôr a mesma solução. 

Será, portanto, Srs. Sena,dores, um trabalho longo, em certos 
pontos arido, ·talvez em muito.s fastidioso; mas cuja ne'cessidadc se 
impõe ao meu espirito com uma evidencia irres.i.stivel. 

E stes assumptos não s.ão, em geral, bem conhecidos,. mesmo was 
.esphera.s mais cult as; dem_andam vocação especial, :applicação antig'.a, 
habito de lidar c"om os mestres, com as fontes, com os grandes reposi-
toi·ios· oU"de se accumula 'ª sciencia jurídica nos pa.izes modelos, a cuja · 
.experiencia fomos beber as nossas instituições. Muitos não ·se a:ppro-
ximam. desses problemas sinão pefa supel'ficie, de longe, com as lam-
bugens que se apanham de oi tiva, ou com os Tebuscos .dos jornaes quo-
tidianos. 

Tend-o, pois, ele fallar .agora a este respeito, e fallaT especialmente 
para o povo .que nos escuta, preciso eu de me não poupar a esforços, 
tanto mais quanto a minha humilde individualidade, pelo trabalho dos 
1neus adversarias, se acha eiwolvi·cla no .debate, · eni uma teia de so-
phismas, destin:acl:a a apresentar-me ainda. uma vez ao paiz, como 
homem habituado •a contradicções, como um rhetorico inflammado, 
tomo um joga.dor ha·bil de artifi.cios, .como mn individuo que 8e vale das 
q_ll!alidacles ele sua intelligencia; não para esclarecer a verdade, mas 
1mra obscurecel-a, conturbal-a, no espírito dos seus semelhantes. 

Não é que eu me ·mu:cla, Sr. Presidente. Velho estou pa.ra que 
não tenha consultado bastante a ~xperiencia . Sei que · n as grandes 
aissembléas po1iticas, entre nós, tudo cede quasi cég·amente aos dicta-
mes do espirita ele partido. ·Não· me engano, pois, senhores ; vejo 
quaJlto se acha hoje desva;riada e enfraquecida· a .tribuna, m as ainda 
assim conserva em ·si •algll'ma cousa dess·a antiga escola gratuita de 
liberdwde e ele civismo que ena. já foi para o pov·o brazi1eiro, e é por 
isso, Srs. Senadorns, sobrntuclo, que eu me sinto hoje na necessidade 
imperiosa de· dar dessa tambem, desta escola popular, a minha lição, 
p•::tra merecer de algum .modo, não direi ao Thesouro o subsidio que 
elle me paga, este tem sido bem ganho, nem aos meus efeitores a C}Olt-

fiança com que me clistinl?uiram, a ess·a tenho honr~d·o quanto posso, 
m as a Deus, essa boi1clade rnesgotavel com que Elle me tem favorecido, 
preservando-ine neste period'o qu;a.si crepusculaT da vida, .o zelo da 
verda,de, o amoT . ao bem, o enthusi·asmo pela Justiça, como vibração, 
de um. cansado mst111mento que se depura e fortalece envelhecendo. 

O SR. Â.LFREDO ELLrs - Muito bem. 
O SR. Ru:. BARBOSA - Perdôem-me, pois, os ·nobres Senado1·es, 

s1 os çi a.nsar, s1 lhes esgotar a pa-cienc.ia. Nem todo·s teem o h1abito o 
a.mor, o gosto desses e~tudo~ . Os que não estiverem dispostos a c0Úa-
bora1' commigo na pen1 te·ncia que o nosso dever commum nos obriga, 
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usem de sua E.herdade, nã-0 percam o seu tempo em ouvir ao fatigante 
orador ... 

· O SR. ALFREDO ELLrs - Nã-o apoiado. 
O SR. RuY B.A.RBOS.A. - . .. ao Mestre do erro, ao ignaro cultor de 

um a scienciá que envelheceu procm·ando estudar e ainda ignora. 
O SR. AnoLPIIO GoRno - Grande Mestre de diTeito. 
O SR. RuY BARBOS,'\- - Ir~·itaram-se hontem aqui alguns dos nos-

sos honrado:s collegas -com um desses deslizes •a que a presteza da im-
provização e -a vivacicla·de dos apart~s muitas vezes nos anastam quasi 
inconscientemente, porque, refeTindo-me a uma d·as personaliclade9 
m!lis respeitaveis desta Casa, ousei dizer que ella conhecia mal a.s nos-
sas institu.ições. 
· rSempre foi minha con,.Yicção, Sr. P residente, que as nnssas insti-

tuições eram mal conhecidas -dos nossos homens políticos, não porque 
lhes falte inteJligencia e saber, mas porque evidentemente carecem 
dessa predisposição de sympathia que pelo conhecimento anterior d.as. 
COUSa·S 8eTVe de ÍncentÍVO µ_os homens, para que elles Se entr anhem na 
sciencia p~rfeita , . profunda e seg1ua das novidades recem-introduzidas 
em um pa1z novo . 

. Qwantlo adaptámos dos Estados Unidos esta fÓl·ma de GovcT_no. 
e procurámos ad·aptar d seu deliciado e complexo mecanismo .aos nossos 
habitos noliticos, evidentemente a, nossa cultura, sobretudo, entre as. 

· gerações ·que vinham foTmar a Republica, era ainda imperfeita no· 
conhecimento. da organização d:a política e da jurisprurdencia ameri-
cana. Vínhamos nós, Srs. :Senadores, da França, da escola franceza, 
das tradições da grandE) revolução, onde a nossa :i;nocid·ade, a de quasi 
to·clos nós, se inspirou nas primeiras lições de amor da liberdade, 
nutriu os seus primeiros sonho-s de óvismo e foi beber as grandes cspe-
11anças de um futuro welhol' pa.ra a no·ssa terra commum. Mas as 
instituições que nós introduzimos no paiz, essas grandes instituições 
novas pela feição actmLl, pela feição que adquiriram ao vasitr-se na 
Constitu.ição Americana; essas instituições antigas, toda.,;.ia, pelo seu 
largo passado, pelo passado multisecular que deixava atraz de si na 
historia ~a Inglatei'r1a, na histoúa das grandes liberdil!des ingiezas, na histoTia dessas liberqades que, começando desde o seculo ::.X:III, com 
uma tradição ininterru:rta; progressiva, crescente, a·cabaram no. seculo 
XVIII com essa florescencia prodigi:os9. ·da creação da Carta Federal 
<los Estados Unidos da America do Norte; essas instituições, Srs. Se-
nadores, nos encontral"am despreparados para recebe~» para assimilar, 
e pa1>a as praticar. com aquelle senso do seu espi.Tito, da SÜ.a verdade e 
da sU'a inteireza, necessario •a-0 desenvolvimento salutar , -ao cresci-
mento continuo,· á reafização completa dos ideaes que ellas vinha~ 
intr.oduzir no Brazil. · 
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Não que os homens de 1889, entre riós, não se achassem saturados 
do espírito da liberdade. Não, Srs. Senadores .. ·Devemos á Monarchia 
esse grande seTviço - o de ter, desde . a sua enthronização, neste J..> aiz, 
creado o regímen liberal, e, pela pmtica, não muito fiel, . mas· em 
grande parte satisfactoTÍa desse Tegimen, educado gerações e gerações 
de· homens de Estado, que · souber am amar, conhece-r e praticar a 
liberc1ade cónstitucionaL . Não, portanto, quti· os nossos politi~o s, .os 
politiws daquella geração não tivessem inteTnado em si a seme~te 
das liberdades constitucionaes, mas porque a tr1ansformação do regí-
men c·omsigo. trouxera liberdades tamanhas que seria necess<ai·ia uma. 
reforma·ção completa nos no~sos costumes iJoliticos, para que .se não 
puzesse entre. nós uma confusão fatal e uma desordem 111inósa ás 
novas instituições aqui estabelecidas. 

1Passavamos do Governo parlamentar ao Governo presidencial; . 
passavamos do Governo da tribun:a ao· Governo c1::is commissões. pal'-
lamentares ; passa vamos· a um Governo de responsa·biliclades, a um 
Governo de me-recimento, a um Governo de conquista d·as posiçõeff 
p~la palavra, a um Governo de irresponsabilidade parlamentar, a um 
Gove1·no dotado, no seu Chefe, de preroga.tivas quasi ·dictatoriaes, a 
um Governo que, para ser actualmente praticado, Tequereria a pre-
·sença de lições que sel"víssem de eonectivo, de freio e de . dique efficaz. 
Foi isso que se quiz realiz.ar, transplantando paTa. aqui, intei~o, o 
modelo norte-americano; foi isto que se quíz realizar, creando essa 
grande instituição, essa institwiçã:o peculiar, essa instituição sobe-
rana da Justiça Feclera'l, destinada 'ª limitaT neste regimen a clicta-
dina d·o Presidente, a sua clicúadura constitucional, a su;a n atui.·al 
dictadura, a clictaclura de um Chefe de Govemo respons·avel, e ai ·01nni-
potencia cl-as maiorias parlamentares, tendentes, mais do que os Chefes 
ele Estado ainda, aios ·abusos, aos eX!cessos, ás usurpações. 

Nós passavamos repentinamente, Srs. Senadores, de um terreno 
onde todas essas gar·antias estavam. consolidadas no mecanismo, na 
fórma parlamen:tar, com a p1ies·ença dós Ministros nos seios <lias 
OamaTas, com a elegibihclade -dos Ministros, .com os votos de con-
fiança, com as ·dissoluções das Oamuas; p.assavamos de um Tegimen 
onde todas estas garantias se acha;vam· consolidadas deste modo para 
um Tegimen on·d,e nos encontramos destituiclo·s inteir amente dessas 
garnntias e collocados na situação de um systema que, em lhe faltando 
este grande correctivo d·a Justiça, não é mais-do que a dissimul.acão da 
autocracia . nrssa, derivada por um simulacro de fórma:s parlame~tares . 
. _Nessa t.11ansição, senhores, os homens, que não tinham comsigo. 

smao o habito do phraseado repuplicano, a fascinação daiS id:éas de 
8!)', a eclu0ação dos habitos ela escola franceza, esses homens se 'acha-
vam bald,os completi:).mente daqui1lo que lhes era mais essenciai para 
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emprehender. a realização exa~ta da fórma de Governo que acabava-
mos de adoptar. · . . . . 

A Justiça .creada por esse mo·do, 'ª J ust1ça ms~1tu~da nessas p~o-
. porções, .a Justiça orgauiza·d·a .com esses granc~es mtuito~'. a. Justiça : 
erg1iida na: cupola do· re-gimen como a garantia do equil~bno entre 
as g1'andes poderes politicos, ·como a limitadora. geral e commum de 
toc1os elles não vinha encontrar no novo regin::.en homens talhados 
para: a entenderem, para a quererem, para ·a saberem .ama.r. Toda 
a vez que essa força moderadora, toda •a vez que esse appa.reilho de 
resisten0ia, toda ·a vez· que essa roda mestra do reginien entrava em 
acÇã-0 pa.ra conter os partidos, i)arn coh~bir os Governos, par.a ~·e~ti
tuir as mai·orias parlamentares, para crear, em sum.ma, á pohtJCa, 
á politiquice, á politicagem,' á politica brazileira, -0s empecillios .que 
ella era destinada, a crear, todas essas forças se exaltavam, se i·eumam 
e se rebeHavam contra, esse o.rgão de paz, de 01'dem, de moralidade, 
como ui. fosse a origem de uma· perturbação intoleravel. 

E . sósinha, na sua fraqueza natural , na sua sitruação ·de poder 
inl!.nne, tinha ella de vêr pa.ssaT a tempestade, sem outro ponto onde 
apoiar as sua:s esperanças sinão o futU'ro, essa lenta educação dos 
l'.:;piritos, essa difficil •adaptaçã·o ·do povo a um rngimen a que ·a sua, 
falta de. educação int:enectual não o preparara. 

Ahi está, Sr. Presidente, · de onde tem vindo para a Justiça 
Federa}, parn o Suprymo Tribunal Federal, contra •as decisões judi-
cip,rias federaes, e·ssa oriee die furoot essa tormenta armada, e-úsa 
violencia, esse ·acoesso ·de loucur·a politi0a, de cuj.o exemplo, o maior 
de todos, o exemp~o c~Iminante, é o que se acha deante de. nós' (apoú:i~ 
elos) no projecto hoje ~ujeito á discussão n-0 Senado. 

Aqui está, Srs . . S,enadores, ·porque eu, sem offensa, nenhum des-
dem, sem vai_dade 11ei:µ. orgulho, posso dizer ás vezes., posso lamentar 

·ás vezes nos honiens que nos governam a falt·a de conhecimento d:as 
instituições que entre ~iós. nominalmente estão imperando. 

Não é facil no meia dia; vida pass~r de lÍmas a outras id!éas, .de 
uma a outra instituição , ele uns .a outros estudos; não, é f.acil quando 
se chega á metade da existencia vêr cahir um reg·imen e·, abraçand.o 
o regimen que lhe SU{lC<:)de, ' entrar sinceramente no estudo neoessario 
para o praticar ·com o conhecimento, verd:ade e exactidão. 

Depois, Srs. Senadqres, bem sabeis vós que o amor do estudo não 
é dos habitas mais arraig:ados, mai.g genera1izad·os, mais vulgares, so-
bretudo entre os homens a quem a paixão politica arrebata. 

Entre' elles, homens ha de alto saber, amigos do trabalho intelle-
ctual, dev9ta0dos á 1aridez dos estudos de gabinete, e ou,ti·os que não 
o são. Em todas as época:s houve 'homens de um oSÓ livro ho·mfoe uni 
l1:bt'e, homens que só pon~eoom um livro. MU'itos rabulas' h a po1· ahi, 
qu~, poTque c-0nhecem simplesmente as Orderuações do Reino, esse 
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evangelho, se ju1gam habilitados a rnsolver todas as questões .do 
mundo. Juizes e jurisc-onsµltos tambem os tenh-0 conhecido que não · 
passam do ::M:ello Freire, do Lobão ou do Coelho da Rocha, e de posse· 
desse alcorão, tend-0-·o poi- base, se julgam á altura de resolver todos 
os problemas. Isto que se dá em uma classe é commum a t-odos, e ~s 
homens de E stado não escapam tambem a esta fraqueza, generah- · 
zada. . 

De um eu sei , por exemplo - e nã-o commetto nenhuma indis-
creçã-o .citando o facto mas não O· nome da pessoa - que i:o.do passar 
um vei·ão em uma da.s nossas cidades de campo, a dona. da pensãQ, 
uma ingleza, tratando-se de üma pessoa tã.o grada, entendeu que lhe 
devia honrar <Js aposent-os com uma vande e beUa est·ante parn livros. 
Estes, porém, nunca, .entraTam alli; entTava alli, unicamente, todas 
as manhãs, o Jm-nal do Oom1nercio do dia, cintad·inho, e cinta<linho 
lá ficav·a como as onze mil virgens ou como as · a.ntigas damas foL·ha-
das a eadeado .no seu cinto de castidade pelo bravio ciume .d.os seus 
maridos e senhores. . 

Da minha parte, ·devo dizer ao SeJ.ia4o, não ha presumpção, uem 
póde haver vaidade nenhuma. no pouco que tenho conseguicfo saber, 
pol'que isso só nos serve a nós .outros para fica,rmos cada vez mais 
sabendo que nada sabemos. 

O SR. ALFREDO Eurs -:- Apoiado . . 
o· SR. RuY BARBOSA - Uns estudam, outros não estudam, e de 

estudar -ou não estud·ar v-ae o saber ou não saber, nada mais. De 
modo que é uma, fortuna, Sr. Presidente, qu:ando uma questão ·dessa 
natureza nos obriga 'ª provoc·a.r o estudo mais attento de um problema 
sério, para que sirva ·a. cous~ de incentivo a. outros estudos e se com-
prehenda. que estes não são inteiramente ·inuteis, aos homens que 
governam, a.os 'homens que dominam a sociedade, aos homens que 
dispõem do destino do seu paiz. 

Eis, ahi, porque, Sr. Presidente, sem me ref..erir a ning1iem, por-
que., repito mais uma vez, eu me •acho na posição do velho poeta 
port~1guez Nicoláo Tolentino, que d~zia: "Eu dou golpe nos costumes, 
e cuidam que é nas pessoas." Eu, Sr. Presidente, 11ã-0 dou golpe nas 
pessoas, · procuro dar golpes nos costumes. Si uma ou outra vez o Tevez 
<la. lamina resvala contra ·a minha vontade e o meu desejo, na pelle 
de alguem, não é por minha culpa. . . . 

O SR. ÂLFREDO ELLIS - E' uma pancada de raspão: (Rúo.) 
O SR . . RuY BARBOSA :--: . . . e Deus sabe que, si me acontece ás 

;rezes, .pela necessidade inevitavel das cousas, na luta política,, usar de 
mvect1vas contr.a <JS meus ·antagonistas, não é porque eu ame esse 
i·ccm·so, esse mel'O ·de lu.ta. Quasi sempre delle me utilizo para Tevida.r 
golpes que não provoquei e não mereci. 

Eu quizera, pois, Srs. Senadores, antes de entr~1· na materia, pedir 
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tregu~s ás paixões, porque eu venho défend~r a .Justiça.. A causa 
. que me tra:z 'ª esta tribuna é a cawsa que ·defendo ha 25 annos deste 
rngimen, é a causa que, desde 1892, desde. o com{\ço desse anno, me 
levava á presença do Supremo Tribunal Federal, para invocar per-
•ante elle os seU's g1:an<les deveres, os seus grandes destinos, a sua 
gra;nde lição. 
. E' nessa mesma causa que eu, naquella época; da qual, até hoje, 

:vae já decorrid:O lapso de uma geraçã·o, principiava a mostI'ar pTati-
camente, o valor das instituições novas, buscando convencer os nossos 
concida·dãos de. que a Republica, si tem 'de' viver, ha de viver, princ 
oi·palmente, pela Justiça; e que a Republica sem Justiça, dem1agogica, 
enthronizada e •omnipotente, é .a irresponsabilida<le, é a· coiTupção, 
é · a pel.or· da:s fórmas de Governo. Mais vale o absolutismo de um 
autocrata, ·elo Czar russo, do Kaiser allemão ou .çlo Sultão ela Tur-
quia; mais vale Q «absolutismo de um autocrata encarnado em um 
SÓ homem, cuja :Cabeça póclé voar a; Um IDOVime1ltO TeV-olucÍonaTiO,-
cuja responsabilidade p.óde actuar sobre .ene, como um freio <lecisivo; 
mais vale a a utocr.a·cia debaixo dessa fórma, do que a autocracia dis-
simulada, diluída na fórma republicana, por um systema que pÇíe 
á frente do paiz uma; potestade irresponsavel e em torno · del.Ia, com 
o nome de Parlamento ou de Qongresso Nacional, duas .côrtes de 
lisongeiros adstrictos ás suas Ol'dens, que pelo mecanismo estabeleeid·o, 
absolutamente dispõeJIJ. das urn-as, renovam as maiorias e doinil'l.am 
os votos parlan;i.entare:;. . . . · 

.. O .SR. Ar,FREDO ELirs - .São as irmandades <le Fanicôcos. 
O SR. RuY Bi1.nBosa - E' ' esta a causa. que eu ·advogo .. Não tenho 

suspeição nenhllil;!a hqje,- como não tinha h-o primeiro dia, quando; 
advogado gratuito e espontaneo: de dezenas de conci-dadã-0s meus; ·a 
maior parte dos quaes eu não 'Conhecia e IIÍlJ_ÍtóS .dos quaes ei'am meus 
adversarias, ·pro.curei já então. mostrar a extensão das attribuições 
da ·Justiça Federal, fazendo-lhes sentir que o proprio estado de sitio, 
a ·amplitude extrema da.s :suas medidas excepcionaes, não tolhia á 
Magistratura o direito de in_tervir en;i. beneficio da liberd·acle. 
· · E' oom essa mesma insuspeição que hoj~ compareço deante do 
Senado, hoje que nesta causa não po.sso encarar sinão a,s idéas· que 
ella rnpresenta, porque os nobres Senaidores o sabem, tanto quanto 
eu, adversaTio do · Presidente actual do Esta·do do Rio. de J anel.ro a;té 
h5mtem1 não tenho •agqra para me approximar delle, sinão a co=u- . 
nhão cívica d·os prill{J~pios .con.stitucionaes . á cuja s-ombra neste m-0-
meuto se · acha; o seu ~ direito. · 

· E' constrangido; que recordo, mas, recordo para me defendei-, 
para me justificar. EleitOT do Marechal Hermes, o Dr. Nilo Peçanha 
foi o elemento capital na victoria da pretenção do meu antagonista 
e nenhum cidadão jámais soffreu esbulho maior do que o de qrre fui 
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victima, pela ferocidade implacavel d>0s arhitros ·do pal'cido, em 
11ossa terra. 

O SR. ALFREDO ELLIS ::::- Apoia.do. . 
O SR. RuY BARBOS.A. - .si -0 Governo. que precedeu o do Sr. Ma-

rechal Hermes não houvesse esposado tão intimamente 'ª causa da 
sua candidatura, a minha depura.ção não teTia encontrado siquer essa 
11pparencia de elemento,c; superficiaes em que seus executores se fir-
maram pa1~a ,c;entar no throno. ·do Cattete o Presidente da espad.a. . 

Quando, portanto, o nobre ·Sena:dor pelo Rio Grande do Sul hon-
tem, do seu log·ar nos ·dizia_ que vinha defender a Constituição vio-
lada., empregando 1S. Ex. a linguagem de que só a mim cabia naquella 
occasião direito de usar-, porque, -dizendo que venho ·defender a Consti-
tuição violada, não fallo pela bocca dos meus iµteresses, fallo pela 
bocGa de uma sentença, fallo pela -bocca de um .aresto, faJlo pela . bocca 
do Supremo Tribunal Federal. 
· E.m nome de que poder, em nome de que .autoúdade, em . nome 
·de que principias fallam os -outros? 

Qual é a. toga ·de que se revestem para vir -affirmar ao Sena.do 
Brazileiro que a Constituição se acha violada? 

E' a toga da política. · 
O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOS.A. - E' a toga da omnipotencia; parlamentar, 

-é a. t6_g•a .da força. . .. ' . 
O . SR.. ALFREDO ELLIS - E' 'ª toga da olygarchia politi0a que 

domina o paiz. 
, O SR. RuY BARBOS.a - E'- a toga da oljga.rchia política, diz muito 
bem o meu nobre collega, é a voz dos interesses politicos, a que se 
~leva para, contradictando o Supremo Tribunal Federal, n_os vir dizer 
que .a Constituição ·está violada e quem violou a Constituição ~oi o 
Supremo Tribunal FederaJ. 
. Permitt.a Deus não. termos de vêr ainda tempo em que· se ane- · 
pendam .amargamente da sua injusti~a e seu arbitrio' aquelles que 
tão sem fundamento proferiram taes palavr.as, animados unicamente 
das suas paixões, dos seus inteTesses, da oonveniencia do seu partido. 

Portailto, Sr. Presidente, é · a mim que assiste o direito de fallar 
a:ssim, _ _!:1: ,._mim e a to·dos os que commungam na mesma caU'sa, no mesmo 
lado, pelas mesmas idéas, poTque somos nós ·Os que temais ia nosso lado 
-a grande Magistratura brazileira, somos nós .os que; na pe·ssà.a <lessa 
Magistratura temos a nossa 'Constituição, somos nós que, com esta 
Constituição e . com esta MagistTatuTa,, temos p.ara no'S acolht\r a s-om-
bra dos grandes principias republicanos. (Avoiados.) : 

Perdôem me, pois, os nobrns Senadores, outra vez lhes rogo -
si os môo, si os aborreço, si os importuno, si tenho de me haver na 
tribuna durante horas paria me desempenhar dos meus .comproniis-
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sos, das minhas i;e~ponsabilidades, das minhas severa~ obrigaçõ~s. Mas, 
antes de eneetar o exame do projecto, qu~ é o obJecto especial das. 
minhas consideracões, ha de me pe1mittir V. Ex. ,' Sr. Presidente, 
que torne a um p"~nto .. essencial, bem que de caracter politico, uma -vez 
que <le·ante de uma •assembléa po1itica me a.cho neste momento e a 
liquidação deste ponto muito importa á nossa situação e aos nossos. 
deveres nesta Casa. . 

Quando aqui perg.un.tei hontem <le quem era .este projecto, quando 
interpel~ei hontem o.s gra.ndes orgãos desta Casa si o· projecto em. 
.debate representava o pensamento do Governo, i+ão o fiz impertine.~te
mente, não o fiz indi:sc1·etamente, não o fiz pm.· u'ma futilidade, Ott 
uma rabugice opposicionista. 

Quando um projecto dest.a n.atureza vem solicit ar os votos <l°' 
Senado, o nosso direito é saber si_ esse proj~Qto. é méraunente uma 
Cl'eação de grupos ·desta Casa, ou si a elle .se acha ligada por qualquer 
laço a vontade re:;tl do Governo . 

R.espondendo á minha interrogação, d:i.sse-no.s hontem o nobre 
Senador pelo Rio Grande d.o Sul que o projecto devi·a representar o 

· pensamento elo Governo, porque o projecto estava em correspondencia 
evidente com a Mensagem qne nos convoieou ·a esta sessão extr·aor<li-
naria. 1 

P erdôem-me os nobres Senadores se opponho ai<> argumento elo 
nosso honrado collega o pr-0prio texto da Mensagem a que eHe bon-
tem allu<liu. Primeii,am13nte, n.ão era por uma: inducção que S. Ex. 
me devia responder, mas com ·uma affirmação, ou con;i. mna negativa 
claira e categoTÍca, medif!.nte ·a qual a nossa duvida se Tesolvesse. 

Respondeu-me S. Ex com uma inducção. Vejamos si os elementos. 
della são logicos, si ·a J,\fonsagem realmente subministra ao hon1·ado 
Senador fundamento para assegurar qUB com ella está em corre~po11- · 
<lencia innegavel a: med}da alvitrada no p1·oject-o. Que é o que nos. 
diz .a Mensagem, Srs . .S13na<lores? · 

Diz-nos a Mensageni que o Poder Execu tivo obedeoen ú senténça 
do Su·premo Tribunal Fedeml : 

"Compenetrado dos seus deveres neste regímen de po·~cres. 
li mit~clos, º. G?~e1~0 proclamou a sua resolução de cumpnr o· 
'Veredic twn JU:d1ciano; re-velan<l.o <lesse mudo o proposito, cm que 
se a.cha, ele conco1Ter par-a que se não quebre a harmonia cntre-
·os mesmos podeTes." 

Eis o modelo, eis o exempkl, eis o typo de procedimen to, que ~ 
Mensagem offereoe ·ao nosso. (Apoúrulos.) 

O acto do Governo, p.presentad-0 .ao Congresso Nacional lhe estava 
ensinand·o a obediencia á sentença do J udiciario . E' isso que pra:ticou 
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o nobre Presidente da Republica no intuito - diz elle - de C'Orucorrer 
pa-ra: que não se qu~b.re a harmonia entre os .altos poj:l.eres constitu-
ciollf).es. 

O .SR. ALFREDO ELLIS - Exactamente o contrario é o . que está · 
fazendo o prpjecto. 

O SR. RoY BARBOS.& - Si para qüe não se quebre a harmonia entre 
os altos pode'res constitucionaes era necessario que -0 Presidente da 
Republica cumprisse a sentença do Supremo Tribunal Federal, licito 
não é ao Poder Legislativo• perturba:i· a harmonia entre os poderes 
constitucionaes, ordenando em pr.ojecto de lei a desobediencia a uma 
sentença dessa M agistratura. 

O SR. Â.DQLPHO GORDO - Apoiado . 
. ·O SR. LEOPOLDO DE BuLH.ÕEs - Isso é irrespondível. 

O .SR. ALFREDO ELLIS - Contra a opinião do Presidente da 
Repubfü:a .. 

O SR. RuY BARBOSA - · "Ao Congresso - continúa a Mensagem 
- fôra .assim affectado o conhecimen~o do .oaso. Só a elle, pois, 
0abia, etc." 

O Sr. Presidente dâ: Repubhca, depois de i'ilmemornr as circum-
stancias occOTridas, depois .:ele alludir ao facto de haver o . Tenente / 
Sodré e su·a 1assem~léa soli.citado :a intervenção no Estado do Rio de 
Janeiro, concluiu, dizendo : 

"Jl,ifomentos antes de encerraT O ÜongreSSO a; sua sessão annual, 
a maioria da Assembléa do Estad·o, poT telegramma, e o 
Dr. ·Sodré, em officio, . pediram ·ao Poder Executivo a interve:o.ção 
federal nos termos do art. 6°, §1§ 2° e 3° da Constituição. 

Acompanh·ados de breve Mensagem, foram esses d·ocumentos 
logo enviados ao Parlamento. 

N a·da foi resohrido. Apenas a Mesa enviou os papeis á Oom-
missão de Constituição _e· Justiça .. 

·Ao Congress·o fôrn assim affoctad-0 . o conhecimento do cfaso. 
Só a elle, pois, cabia dizer sobre a possível invasão da sua 

·competencia constit:uci.onal; dahi decorria para, o Executivo a 
necessidade ele convocal-o, uma vez que o pedido de intervenção 
lhe che!?iara no dia mesm.o do encerramento." 

Eis os teTmos da Mensagem. Em todos elles que é o que se está 
vendo? Um acto de cortezia., por parte do Presidente da Republica 
para com o -Congresso, ·os seus altos escrupulos, a sua grande cor re-

. cção-, o seu desejo intenso de .salvar a propria rnsponsabiÍidade. 
O SR. A~FREDO· ELLIS - E posso afffrmar que esse é o pensa.-

mento do Governo. 
O SR. RuY BARBOS.A. - N ad.a mais do que isso .. Não oe compre-

hende que, concebida nestes termos, a Jl,IIensag-em possa envolver -0 
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éonselho de m:u. projecto, cujo pensamento não . é. só a violação da 
sentença a que obedeceu -0 P-0der Ex.ecutivo, mas a offernsa mais 

.violenta contra essa decisão e contra a autoTidade que a proferiu. 
O SR .. RIBEIRO DE BinTTo - QU<ando o desejo do ·Presidente da 

Republica era manter a. harmonia devida entre o.s tres .poderes. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Nen:i. ou'tra cousa visava a· Men- · · 

sagem. 
ü SR. ALFREDO ELLIS - O proj~to nad.a mais representa: mu-

sioa de pancadaTia, contra O· Supremo Tribunal. (Riso.) 
O SR. RuY B.ARBOOA - Sr. Presidente, no nosso caso, nenhuma 

differença constitucional existe entre a posição do P 0oder Exeçutivo 
e a posição do Poder Legislativo . Ou a autoridade do. .Supremo · TTi-
bunal Federal para: pronunciar a decisão que p1.·oferiu é real, existe,_ 
está na Constituição, e neste caso aos outros dous poderes .cabia egual-
mente a obrigação. de obedecer ·a esse julgado, ou si esse julgado não 
8e impunha á obediencia dos dous outros poderns, ta:mbem si não podia 
impôr á obediencia de um unico. · 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoia.do. . . 
O SR. RuY BARBOSA - Proferiu o .Supremo Tribunal F ederal 

uma sentença· nos limites {la cornpetenc·~a ·que elle a si mesmo ·attribue, 
muito competentemente, 1 como o unico dos poderes que pód~ attribuir 
e finnar sua propriai 1oompetencia e delimitar .a competenc;,í.a dos 
outTos dous. · 

O .SR. ALFREDO ELLIS - Sem duvida .. 
O SR: RuY BARBOO,\ - Ou esta doutrin·a é a verd•a<leira, e tendo 

obedecido a esta doutrina, 'ª decisão do E?uprnmo Tribunal,_ o Poder 
E.xecutivo reconheceu essa doutrina, ou o Pode~· Executivo não reco-
nheceu essa doutrina:, e, portanto, não tinha que obedece.r á sentença 
do Tribunal. .Si a obedepeu, é porque reconheceu que o Suprnmo Tri-
bunal tem ·o direifo de attribuir-se a sua propria competencia e de 
julgai' ou delimitar a competencia. do Põder Executivo e do Poder 
Legislativo. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoia.do. 
O .SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O mais é anarchia. 
O ·SR. RIBEIRO DE BRITTO - Tanto mais quanto deduz-se da 

Mensagem, que o desejo do Sr. Presidente da Republica eDa que fosse 
respeitada a decisão d'o .Sup.remo Tribunal F eder:aI. 

O SR. RuY BARBOSA - Evidentemente, poi·que nenhuma dessas 
leis se1,ia lei, ·si não existisse essa Justiça para a.s manter, e acúna 
de toda; . esta Justiça,. como orgão soberano, não houvesse e.ste grande · 
Tribunal, -aTmado pela Constituição com os poderns soberanos que 
distinguem neste regímen o Suprnmo ·'Dribunal Federal. · 

M·as, senhores, si é por inducçã-0 que se ha de resolver a nossa 
pergunta, então inducção por ináucção para _firmai- a inducção opposta 
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a.qui temos nos factos concludentes e decisivos, neste mesmo l'ecinto, 
hontem, e hoje, com a ausenci·f!. da rnpresentação do Estado de Minas 
nesta Casa. 

Evide1+temente, si esse projecbo exprimisse o pen&ament-o do 
·Govei.:.p.o .. : 

Os SRs . .ALFREDO ELLIS E RIBEIRO GoNÇALVEs - Apoiado. 
O iSR. RuY BARB-OS.A. - . . .. os seus :;i.migos mais directos, os seus 

conterraneos, os conten'aneos do Chefe da Na:ção . . . . 
O iSR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs _:__ Os repTesentantes .directos . do seu 

pensamento. 
O ·SR. RuY BARB-OS.A - .. . os representaµtes directos, indicados 

not-orios ·do pensamento do Governo nesta Casa, aquelles que encarnem 
pessoalmente este pensamento, não se retiraTia:m desta Casa na occa-
.si ão · em que esse projectq. se ' discute. 

O SR . .ALFREDO· ELLIS - A ausencia de SS . EEx. é um protesto 
.contra este pl'oject-0. 

O SR. RuY BARBOSA. - Diz inuito bem o nobre Senador; a au-
sencia dos representantes <lo pensamento dlo Go.,verno no Sena\do 
Brazileiro dem-0nstTa que o projecto está · em oontrad1icção com ü 
pensamento do Go:verno. Alifl,s, isso é o que todo o mti.ndO' sabe. 

O SR. ALFREDO. ELLIS - Nem podia .deixiar de estar. 
O SR. RuY BARBOS.A. - Aliás, é o que tenho -0uvicl-O de to.dos 

aquelles que nestes dias .. se teem entendido com ·o Sr. Pre;;idente da 
Republica. Aqui mesmo, nesta Casa, neste recinto, ha Senadores, a 
quem S. Ex. não -0ccultou os seus sentimentos sobrn isso, Senadores 
que me estão ouvindo e que nesta oocasião me a.poiam, Senadores com 
-o-s quaes o Chefe do E xecutivo teve a franqueza de . manifestar sobre 
-0 assurupto o seu pensamento. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. RuY BARBO.S.A. - Senhores, que -0 ·projecto não emitte o 

pensamento do Govern-0, teem-n'o dito -ol'gãos dos mais respeitaveis 
na· imprensa desta Capital. Bem sabemos o desdem com que o nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul se l'efere a .esses jornaes. P.ara S . Ex., 
são ·apenas vehiculos de falsid'ades e diffamação, instrumentos .rev-0-
lucionarios de desordens e de mentiras. 

O SR. ALFREDO ELLIS . - Ai de nós, se não fossem elles. 
O SR. RuY BARBOS.A. - E1les, ao menos, não teem pennas no foci-

nho. (Riso.) Ess~s jornaes nã-0 teem, como outros joTnaes, pennas no 
focinho, não teem rasto no 'flhesoul'O, o que teem, é um fol'midavel 
apito na algibeira, constantemente, para ehamar -0 paiz em soccorro 
dos seus interesses. . . · 

O SR. ALFREDO ELLIS - E a ·verdade é que o paiz inteiro ouve 
o apito. 

O SR. RuY BARBOS.A. - ... para gritaT o "Aqui d'el-Rey", con~ 
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tra os viola:d!ores d.as inst~tuições nacionaes. Rebellam-se contra o 
apito da victima aquelles que a açoitam. 

Foi o hnpiarcial quem disse : 
"No dia em que o General Pinheiro Machado foi . informado 

da resposkt do Sr. Dr:- Nilo PeçaJJ.'h:a, :·ecusando 9-ualquei: aecôTdo 
cm relação á Presidenc1a elo Estado do Rio, o Sr. V1ce-Pres1dent.e do 
Senado teve uma dem<>rada conferencia com o Sr. Presidente da 
Republica, tratando-se, nel!l.a, exclusivamente, desta questã:o. Nessa. 
conferencia o Sr. General PinheÜ'o Machado de.darou ao Chefe elo· 
Executivo que, tendo falhado essa tentativa de solução a.migavel, se 
sentia com o direito _que ia usar, de promover um acto legisktivo 
rE!conhecendo Presidente daquelle Estado o Tenente Feliciano Sodré, 
accrescentando que esse a,cto p-artiriaj do Senado. 

Nesse mesmo dia, á tarde, o Sr. Prnsidente da Republica, oLede-
cend<> á ordem de· idléas que já tem assentadas sobre o caso flunüneuse , 
mandou que o Sr. Antonio Carlos, lieader .do Governo na Caroa1,a , 
procl'l'rassc, em seu nbme, o Sr. Genera_l P inheiro Machado e lhe -
repetisse que o Governo o aconselhava, ainda - nina vez, a não ·agÍi' 
como pretend~a, e que, eri1 V•ez disso, esperasse o pronunciament<> <la 
Camara dos Deputa:dos, ~ue, consoante ·as bôas praticas parlamenta-
res, devia ser a primeira a suggerir ai medida que encerrasse, -0.efini-
tivamente, esse ·caso polit.ioo. 

_ Desempenhando-.se dessa incunibencia, o Sr. D!Jpntado Aut011io 
· Carlos pro-curou <> Chefe do Partido ·Conservad'or, tendo, porém, este 
se recusado, em absoluto, ·a ·attender <> -conselho · ·do Governo, enca-
minhando, desde logo, -os seus paTtidarios da -Casa do Congresso de 
que é membro para o oa::rpinho que estes tomaram e qu'e está traçàdo 
no pa.recer do Sr. Senador Fernando Mendes. 

O parecer do Senador maranhe11Se não representa, pois, - po'de-
1roos affirma1' co;m seguriançia - um ac.to aconsel•ha:elo pelo Goverl].O, 
e muito menos o pensamento deste, mas 'ªº >C·ontrario um gesto O!:!ten-
sivo -de desaccôrdo com este. O 81-. Pre1:3idente da: Republi>Ca, segundo 
sabemos, e é posto em evi~encia pelo historico feito acima, não deseja 
de nenhum modo influir pessoalmente na.soluç-ão do caso fluminense; 
forçado, porém, que fosse, como talvez o obrigue ainda o gesto do 
Senado, a manifestar o seu pensamento, só o po-di-a fazer, ou só o 
fará, de a1ccôrdo com o espirito tradi<iionalissimo d.a política mineira , 
que considera cabalmente cinteTpretad·o na1s decl-a1•ações feitas pelo 
chefe de maior prestigio do Estado, o ·Sr. B~as Fortes. 

Podemos ~deantar qu~ , de todos esses facto-s e verdades, inclusive 
estas ultimas, teve sc.ienciµ, aincl-a em tempo, o Sr. General Pinheiro 
Maehaclo, por conta de quem eleve correr, po1'tanto, a a,ven~ura· cm 
que se lançou o seu partiqo." 

\ 
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Na mesma ordem ele ·affil'mações, o Oon·eio· da Manhã, ela mesma 
da.ta, isto é, ele hontem, disse o seguinte: 

"Um d·os membros ela Commissão sentiu-se indeciso para dar 
a sua assignatura •ao mostreitgri e foi ·Consul tar um dos pro-ho-
mens do P. R. C. 

A resposta que ob.teve foi categorica: 
"Assigne. O Pinliiríiro il-i.sse-me que e:~{leve com o W enJccsláo 

até mnia hora da mJ.adlriigaélici, trazendo do1 Guanab·ara esfr.1, 5o-
lução ." 

Ora,, os fa.cto-s estão demonstrando exactamente o contrario." 

Eis as noticias dadas pelo~ nossos jornaes, nesta cidade, sobre o 
importante caso de que se trata. Ora, nestas noticias, ainda quando 
se queira negar a esses orgãos de publicidade a competencia par::"< se 
pTonunciarnm com 'ª segurança com que se pronunciam, hâ, pelo menos, 

. uma circumstan•cia relevante e que deve ter explicação , para que não 
fique. desmentido o asserto do. meu honrado contradictor ~ é à visita 
Bspecial do l,e;mder da Camara dos Deputados, o. illustre Sr. Dr. Antonio 
Carlos, ao chefe <lo Pai-tido Republicano· Conservador, para lhe acon-
selhar,.· em nome do Governo, que não t1·ouxessre a debate este pro-
jccto, e q!J!e aguardasse a manifes1Jação· <la Camar a ·dos Deputa.dos, 
antes que o Senado se houvesse de pronwnciar. 

o SR. ALFREDO ELLIS - Isto é categorico, formal. 
O S1t. RuY BARBOSA - Não se i16de contestar a veracidade neste 

ponto do jornal cuja nota •acabo de -lêr, ou todas ,as informaçõe3 que 
mé te~m chegado até hoje são falsas . Mas, todas essas informações 
coincidem, concordam com tudo quanto sei a esse respeito, porque 
devo dizer .ao Senado e dizer ao paiz coin apsofota segurança:: .tenho 
amigos vaTios, muitos, da maior fidelidade, que com o Chefe do Estado 
teem se achado nestes dias e do Chefe do Estado teem ouvido todos 
rn ·mesma linguag;em, que ·o alhci1a completamente do projecto apre-
sentado nesta Casa. · 

A questão é muito po·sitiva, senhores. Não se trata de inducções 
on co·njectmas; trnta-.se de factos. Quem ·quer qúe haja· ouvido o Chefe 
do Estado ou os seus amigos, os representantes directos do seu pensa-
mento, sabe que to4os estes 1·epudiam o pensamento c1o projecto. 

. O Sn.. ~LFREDO ELLIS - Apoiado. O Presi·dente da Republica 
visa harm~mzaT todos os poderes e este projectb visa justamente a 
<lesh1nmoma entre o Executivo e o J udiciaria. 

O SR. RuY BARBOSA. - Neste regímen, Si·s. Senadores, a que uns 
chramam Governo presidencial e outros Govemo .congressiona.l , o s:vs-
.tema d·as relações estabelecido no Governo parlamei1tar entre o Chefe 
do Estado e o Pm·lamento se troca em um systema inteiramente di-
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veTso, pelo qual se esta.be1ece o continuo contacto d-0 Congresso N acio-
n al com o Chefe do Estado, med.iante o continuo contact-0 dos Minis..: 

. tros, do Presidente com as Conunissões Parlamentai'es. 
Este contacto existe, manifesta-se todos -0s dias, sempre que nesta 

Ca.sa ou na outra: algum assumpto de maior monta exige que 'ª Oom-
missão a quem .compete o conheoimento de um 'assumpto sonde a opi-
nião do Governo sobre o caso. 

Ora, nellhum assumpto se poderia conceber em qu'e mais necessaTi<> 
fosse couheceT iacerca do caso o pensamento do Governo, d-0 que este ... 

O SR. Â.LFREDO Er"LIS - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. uo ·qual o Governo convocara uma 

sessão ext1:aordinaria; e convocando uma sessão extraonlinaria com-
muni0aV1a ao Congresso Nacional haver obedecid-0 a uma sentença 
do Poder J udiciario, contra a ·qual se pTonunciavam outros interesses. 
empenhados em a desrespeitar. · 

Questão mais grave nunca se discutiu no Congresso Nacional. 
(Apo1ado.) Todos o sentem, questão, não mais difficil, porque o não-é" não tem na sua simplicidade Teal nenhuma difficuldade te0lmi1ca-. 
que lhe embarace a solução. Mas, questão mais melindrosa. pelo seu 
.alcance, questão de maior alcance pela : agitação que promove, pelos. 
intei-esses que está envolv~ndo e pelos destinos das instituições fun-
damentaes a qwe diz i-espelto . . . . 

O SR. Â.LFREDO ELLIS -- .A.poiad-0, muito.bem. 
O SR. RuY BARBOSA - Como é que a Commissão do Senado, com(} · 

é que a Commissão de Constituição e Diplomacia, poderia ter tomado 
a si o aba1ançaT-se á solução deste problema · sem proicuraT conhecer. 
o pensamento do Chefe c\ó Estado, sinão por elle, cuja porta está 
aberta ao accesso de todos com a maior franqueza e libenlid·ade, ao 
men-0s pelos :Ministros que o representam? 

Este direito não assi·stia á Commissão do Senado. Vindo trazer-
nos o seu parecer, devia ter começado por inc1agar o pensamento do 
Govemo e por nos affirm&r que o seu projecto se achava de aocôrdo 
com este pensamento ou que delle se afastava, apresentando mista Casa 
o motivo justificativo da sua. divergencia ·Com o Chefe da Nação. 

Mas, · i-esolveu este problema sem oU'.vir o Governo, sem nos dizer 
que o ouviu. 

Sem affirma1· o ·seu accô:rdo com o GoveTno ou sua divergencia 
deste, é que não é a<l.missivel. F_altal'Ía a todo~ os deveres que, na sua 
posição ele TesponsabHidade,. e"Videntemente . 1he estão adstrictos. 

O SR. ALFREDO ELLrs - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA. - A .questão é positiva .. Não se ti'ata de 

inducções, não bastam inferencias, por mais -au'torizadas que sejam'. 
O SR. Â.LFREDO ELLrs - Nem ele p1-esumpções. 
O SR. RuY BARHOSA - ·.A. questão é ma.teTial, é de facto : ouviu 
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a Commissão o Chefe do Estado?. Ouviu a Commissã.o os Ministro5 do 
Prnsidente? Ouviu a Oommissão aquelles que nesta CamaT.a e na outra 
tep1·ei'$ntam o pensamento do Governo? S~ ouviu, qual é esrn pensa-
mento? Qual {i o pensamento que a Comm1ssão bebeu com o Chefe do 
Esta.do, . ou com -0s Ministros que -0 Tepresentam? E' o pensamento 
do proje-cto ou o pensamento do :Chefe da ·Nação? Eis o que o Senado 
e a Nação precisam absolutamente saber . 

.Si, postergando esses deveres de toda a ordem; deveTes nãu só-
mente de coTtezia, mas de vida politica e. aindru de pTatica sincera do 
regimen, si, postergando esses deverns, a Commissão extrahiu de si 
mesma unicamente, <la sua opinião , ou d,a opinião ·dos 1chefes políticos 
a que obedece, este pro je·cto, então a situação dó ·Sena-do é bem clara: 
ou -0 Senado a:compan:ha -0 projecto, alongando-se do Gove·rno, que o 
não admitte; ou o Senado rejeita o projecto, por entender que o exem-
plo do Çtovemo é mais digno· de imitação parn -0 Legisla.tiva do que 
aquelle que -0 projecto aconselha a sua pratica. 

Ninguem hoje no paiz, Srs. Sena{lores, a este respeito nutfo mais 
duvida nenhuma. A convicção publicai está firmad;a em toda a parte. 
Ninguem suppõe que este projecto consul tasse de longe o espirita do 
Goyerno, os seus interesses, as suas intenções. · 

O SR. ÁLF:rillno ELLIS - Apoiado . E' um projecto rev-0lucio-
nar10. 

O SR; RuY BARBOSA - . Toclo o mundo está vendo nesta medida 
revofüicionaria, anarchizaclora, nesta clesati~aida medida, todo o mundo 
está vend-0 nesta medida cruel, irreflectida e fata l um conselho de des-
espero, uma ma·chinação politica, um proposito de actuar sobre o 
espirito publico, mediante um grande golpe, de influir sobre as pro-
ximas eleições, poT meio de um qua-drn c-0nfuso- e ameaçador de 
perturbar as eleições no Estado do Rio de Janeiro, de levar . aio inte~ 
rior -desse Esta.d.o a persuasão de que o Governo da Republica está 
de accôrdo com o projecto da sua intervenção nmada pelas nossas 
forças militares, sob as ·Or·dens <lo Governo e do Congresso·; e .ao 
mesmo tempo actµar sobre o resto d-0 paiz · no proximo movimento 
da:s urnas. . 
. · ~is o que se. e~tá vendo enca;rnarr c~n .si este projecto pol' uma 
mtelhgente, sagac1ss1ma e perversa m::tchmação, alguns de cujos fru-
ctos já serão hoje iTremediaveis. · . 

. · . Ninguem, nos Estad~s remotos, e ainda nos proximos, com as · 
. drff1culclades de commumcações minantes entre ·nós, com . os habitos 

de pouca leitura ele nosso· público, de nossos e1eitores, por to·do . o paiz 
se estabelecerá -0 l'eceio .cle uma intervenção violenta do· Governo me-
d~ante a qual será consummado o golpe armado contra o a~tual 'Pre-. 
si:dente CLaqueUe- Estad.o pelos seus antagonistas. 
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E' o a.ssalto ás proximas eleições, é a conquista da futura Camara. 
O SR. ALFREDO ELLIS - E' a continuação do mando. 
O SR. H.uY- BARBOSA - E' o ultimo trabalho para · completa-r o 

systema dos rodízios e das duplicatas, ciue se· está estei;i<lendo pelo. paiz 
inteiro, em o-bediencia ás -0rdens elo chefe d·o Partido Republrnano 
Conservador, pa~ra -0 triumpho almejado. . 

O SR. À.LFREDO E LLIS - E' o plano elo estado-maior prussiano. 
O SR. RuY BARBOSA - Nem de outro modo se comprehenderia 

que o Senado, neste assumpto, se antecipasse á Camara. Conhecendo, 
como conhece V. E x., muito mais do que eu, a Constituição do paiz; 
conhecend-0, como conhece, tão sabiamente, as nossa.s leis, V. Ex., 
Sr. Presidente dq Senado, não ha de ignorar que, si não está na lettra, 
está no espírito elo 1art. 29 da Constituição. que, nesses assmnptos, a· 
prececlencia cabe á Camara. 

. E digo que está no espírito, poTque a lettra desse artigo se refere 
apenas aos projectos de Gove1110. Mas si os projectos de Governo, 
remettidos pelo Governo aio · Congresso, iniciam a sua discu~são na 
Oamara, as materias que, cmbora1 não. constituam projecto, venham 
propostas ao Congresso pelo Governo ·e deste modo se achem virtual-
mente equiparados aos projectos de Governo, devem tambem começar 
a discussão na outrai .Calmar a e não nesta. 

O SR. LEJOPOLDo DE BuurõEs - Aliás a Oaman já come_çara 
o estudo. _ 

O SR. ÀLFREDo ELLIS - :Mas aqui t inha-se mais certeza de 
1encer. 

O SR.' RçY B.A.RBO!/A - A consideração do illustre Senad-0r pol' 
Goyaz i·eforça o· meu argumento e aggrava o caracter da circumstan-
cia, que além de ser lfma deturpação do espírito do artigo consti-
tucional é uma descort13zia para com a ou tra Camara, por envolver 
eguailmeri.te o abandono de poderosos eiementos com os quries poderia-
mas, depois, contar parii. melhor solução do problema. 

As constituições não se -interpretam pharisaicamente-, fundando ia 

sua interpretação n_a absoluta expressão das pala;vras em que ellas 
são Tedigidas. Em toda 'ª parte, mesmo nas questões de direito pri-
vado, semp1:e se disse, onde milita a mesma razão, aihi deve imper ar 
a mesma .disposição . Ora:, a Tazão é a mesma pr.ra lim project0 de 
Governo e para as mart:erias que são r emetti<las ao C'ongresso pelo 
Governo - todas ellas Vf'em <lo Governo. . 

E qual, Sr: Presj den~e, .º motivo por que em rnlação aos projec'tos 
do _ Go:verno qmz a Constitmção que a Camara dos Deputados fallasse 
primeiro .do que o outro ramo do Congresso Nacional? (Pausa.) 

Porque, sendo a outra Camara a que está mais em contado em 
conta-cto mais frequente, pela sua total renovação de tres em' tres 
annoa, c0m o povo, com o eleitorado, é ª' 1Camara-dos Deputados a que 
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gosa do caractenst1co de Oamara p.opular, isto é, aquella que ma. 
approximadamente rnpresenta os sentimentos deste elemento de onde 
pro.cedem os nossos po"deres em uma e em -0utra Casa do Oonvcsso. 

Sendo essa Oamara a mais popular, nos .assumptos' que toeam 
mais directamente ao G-0verno, como sejam ias leis ele reC€Íta , as leis 

_de de.speza, as leis de .força., etc., entende~ o legislador constitui1~te 
que a prioridade havia de caber ao ramo tne~nal do Congresso ur.1?-
nal, e - a essas materias .accrescentou os proJectos do . Governo. Quiz 
em relação a esses projectos não só Ohvir em primeiro Jogar o pensa-
mento da O.amara popula1· e reservar a palavTa em ultimo Jogar 
áqueUa das duas Oamaras a que está reseTVad:o sempre noE twlbalhos 
do Oongresw o alto papel de moderadora. 

E' deste bei1eficio que nós abdicamos; é do lJeneficio de fallar em 
ultimo logar no assumpto, de fallarm-0s depois ela Oamaria, que renun-
ciamos, senhores, para faJlarmos primeiro, precipitadamente, fintes 
della, emhONL já eUa houves~e iniciado O eonhecimento do a.ssumpto, 
unicamente poTque nesta .Oas'.l a força , o espírito de partido se accen-
tua mais energicamente, a sua disciplina, está mais consolid1a:da, e o 
nobre chefe do .Pai,tido Republicano Conservador daqui póde affirmar 
mais solemnemente a sua autorid1ade, actuando pelos golpes da maioria 
nesta Casa sobre as d-eliberações da maioria ela outra. 

O SR. ALFR:run.o ELLIS - O projecto até deu o titulo de doutor 
ao Tenente Sodré. O pa.i:_ecer diz: Dr. Sodré, quando deveri,a. dizer 
Tenente Soclré. 

O SR. RuY BAHBOSA - I sso não me admira a mim, porque no 
rngimen. da Lei Orgl1 nica do Ensino melhor scri a que os doutores fos-
sem logo feito;; por d<.>creto. 

Quando· rebentou a guerra entre a Russia e o Japão, em uma 
épooa em que o imperio moscovita não tinha, recebido ainda a grande 
orientação militar de hoje, havia ~scassez de medicos militares, e o 
Czar por um decreto conferiu o titu'lo de doutor em medicina aos 
estudantes do primeiro anuo. A;- matança, foi grande entre os pobres 
àoentes ( 1·iso), mas affo-mou a mesm'.l autoridade com que hoje no 
Brazil se improvisam elecr.ricamente os -dou·t<Yres. 

Depois, Sr. Presidente, consinta V. Ex. que diga que não vejo 
grande differença entre -0s doutores fabricados por estas forjas da 
creação da lei do ensino e o que .a nobre Oommissão de J11st.iç,a e 
Constituição a0aba de fabricar, conferindo ao Tenente Sodré o titulo 
de doutor. (Riso.) A Commissão achou que era uma cousa exquisita 
oppôr a,o ex-Presidente . da Republica, o Sr. Dr. Nilo P eçanh::t, que 
creara em Londres reputação de financeiro, que gosa de bom nome 
entre os nossos credores, um Tenente Sodré ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - Prefeito de Nicfüeroy. 
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O SR. RuY BARBOSA - ... e deste modo, por decencia, der.aro-lhe 
o titulo de .doutor. (Rúo.) . . 

O S1,. ALFREDO E1.LIS - . lleram-lhe titulo de doutor. Não .>ei 
si já expeditam os diplomas, nem si os diplomas foram assignados pelo 
estado-maior prussiano do Pa,rtido Republicano Conservad-01'. · 

ü SR. RuY BARBOSA - Aliás, Srs. Senadores, não me admiro 
dessas irregub.ri.dades hoje em esL.vlo official dos ·nossos homens de 
G-overno, menos, portanto; dos nos3os parlamentares, porque ainda 
agora, no decreto de· ccnvoca,ção e:>-.traordinaria que corr\) por conta 
elo illustrc Ministl'o da Justiça e Interior, pessoa muito douta, creio 
eu, nesta ma teria, nesse decreto, o Congresso Nacional é tratado com 
uma familiaridade encaJ1taclora. (Riso ) · 

Nós, n•a linguagem da Constitl1içãu, somos um Congresso Naciunal, 
e quando se trata de convocação exti aordinaria diz a nossa, Oonstl-
t.uiçiio que o Po.der Executivo convocará o Congresso N acipnal. · 

Pois bem, Srs. &nadares, nesse decreto, ob1~a d-0 illustre Ministro 
do Interior, porqu·e. ao Miiiistro, ao meno's, se ha ·de deixar o tl'abalho 
de lavrar os decretos, nesse decreto se diz que o Chefe do Poder Exe-
cu:livo convoca, não o Congresso Nacional, mas os membros do albdido 
Congresso ou do referido O?ngresso a se reunirem em sessão extraordi-
nari:i. Como nos considerandos do decret.1 já se foliara do Congresso 
N aci-0na l entendeu, natur~lmente, o ho:ina.do Miniatro d-0 Interior 
qL~e, referindo-se depois a ~sse mesmo Congresso, era excusado estar 
com o traoba lho de lhe dar o seu nome constitucional. Em vez de Con-
gresso, ficamos sendo, no corpo, no texto, no artigo do decreto, o refe-
rido Congresso. Nem Congresso somos, nem fomos convoc:i.dos como 
Congresso, fomos convocados como membros do Congresso N ãcional. 

O SR. ALFREDO ELLIS ·- Está se vendo qwe a batuta é o cacete. 
E' para a.Jli. (Riso.) 

O SR. RuY B.ARBOSA - De modo, Srs. 1Senadores, que já nesta 
Casa não pócle haver illusãq sobre a origem e a expressão do i)rojecto 
que esta·mos discutindo. O p:rojecto que se discute é um ·acto do Partido 
Republicano Conserva·dor, obedecendo aos interesses de sua discipl;na, 
ás conveniencias de sua don;iinação. · 

Nós, os que damos ao G;ovemo -0 nosso. apoio sincero, na convicção 
em que estamos de que o Q-overno não acompanha a política ruinosa 
desse partido ... 

o st ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O Sn. RuY BARBOSA -- .. . que levou a Nação ás .actuaes extre-

midades . .. 
O SR. AL1<RED0 ELLIS - A' ban-carota. 
O SR. RuY BARBOSA - ... nós nos sentimos á vonta·clc ·pa1·a nos 

oppôr com tcd11 a energia, ai11da por esse lado, a esse projeeto, certo 
de 1111e, além de estarmos prestando um Rerviço :ís instituiçõés, além 
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de estarmos prestando um · serviço· á .r ação,. prestamos ao Governo o 
serviço de defender a, integridade dó seu crechto .. . 

{) SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - ... contra uma confusão perniciosa aos 

seus verdadeiros i1iteresses. 
O SR. ALFREDO ELLrs - Contra urna conspiração. 
O SR. R uY BARBOSA - Porque não haverá nada mais fatal á 

prosperidade do Governo, cuja cari-eira. se acha ain{la n-0 segund-0 mez 
de sua duracão, não hiwerá nada mais fatal a esse Go·verno do que a 
confusão <le, sua responsabilidade com a do pa.rtrdo que t-0mou sob_re 
os seus hombros esta tremen{la e funestissima aventura. 

O SR. Ar.FREDO ELLIS - Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - ·A nossa felicidade está em que, para vin-

gar, esse· projecto ._não contaTá certamente com rncursos efficazes no 
out"ro ramo do· Congresso. · 

E -aqui mesm-0, nesta Casa, acreditamos que não di sporá de votos 
sufficientes para -ser suffragado. A vot.ação de hontem, mostrando os 
rectrrsos ·da maioria e os recursos d11 min-0ria, nos convence de que 
aqui mesmo teremos os meios bastantes para o·bstar a que esta medida 
detrimentosa aos maiores interesses <la Nação passe desta á outra Oasa 
do Congresso-. Pela nossa parte, não ha qne occultar a reso1ução do 
uso do nosso direito; pela minha, parte, não contribuirei_ com 'ª minha 
preoonça p :na dar numero á votação desse projecto. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Nem eu. 
·O -SR. IluY BARBOSA - Minoria reduziclissima., limitmla ao dimi-

nuto numero das unidades que .a compõem, temos dado .até hoje todos 
os· exemplos de ordem, cordura, disciplina ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - E desinteresse. 
O SR. RuY ·BARBOSA - .. . e <lesinte-resse, não recusando nnuca, 

nem mesmo ao Governo que tão energicamente combâtiam-0s, o nosso 
concurso quando se tratava de medidas necessarias á existencia da 
administração, e nos outros assumptos nunca usamos de meios obstru-
ctivos para embaraçar a passagem de qualquer medida aqui Teclamada 
pelos nossos adversal'i-0s. 

Neste momento, porém, temos a. consciencia de que um dever 
-supremo nos obriga a não poupar nen:hum <los recursos a-0 nosso alcance 
parn ~efendermos a i~tegriclade ela Constituição, para defendermos a 
mt~gr1<lacle da. Republica, pa.ra defen~ermos a integri:dadc <la Justiça 
nacional. ; , , . , 1 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado; muito bem. '' · ~ ·' -"--' ·· ' 
. ü_ SR. Ru: BARBOSA - · Si . a maio-ria quizer levar ele . rojo tudo 
isso nao contara nem com o 0oncurso d·a nossa presenç.a. 

O SR. ALFREDO ELL1s .- Que façam a mina do paiz por si " com 
a sua responsabilidade. · ., 



O SR. RuY BARBOSA - Nem ao menvs, Srs. Senadores, · cl;i.a~.au
do-nos a· ·discutir este assumpto antes ela Camara. dvs Deputados,_ ~ 
honrada Oommissão nos habilitow corr_ os elementos de que não p0dia-
1~1os prescindir· para procedermos a um exame completo d~a qu?stão 
submetticla ao nosso estudo. A magreza do seu parecer ·ah1 esta em 
duas ou tres paginas do a:vu.lso ·distr.i.buido, esquecendo os hói:uados 
membros <la Co1111~issão que o assumpto p·ara ser re-solvi<lo se ligava 
necessari·amente ás suas antecedencia,s, a essas outras pha~es ela questão 
já consideradas pelo . Congresso em occa-siões anteriores. Essas ante-
~eqencias formam um vasto corpo de d-oclt'mentos que no avulso distri-
bni:do o mmo pas.sado, em -outubro ou novembro, creio, á Oa,mara <los 
Deputados, compõem uma brochur:t el e cei·ca ·de 150 paginas. 

E' ahi que- se juntam · os a.ccó1·dãos, as representações, os pareceres, 
as justificações enfim iodo o complexo desses documentos que forma;rn 
tl historia da .questão no seu conjuncto, na SU'a integr~<l.ade e de qulól 
uma .cam::ira discreta como o Senado não pode-ria abrir mão para, deli-
berar com madureza e consciencia s-obre um assu~npto de tal gravidade. 
De modo que ainda por es3e la.elo a nóssa attitude se justifica, a atti-
tucle de membros de um Senado que não estão d:ispostos . a continuar 
a votú ·de roldão, assumptqs que não conhecem, assU'mptos aos quaes 
o Bena·clo prest1 muita·s vep;es o seu voto, sem siquer .conhecer .qual 
o problema qu:e se acaba c:,le w~solver, qual o projecto que se ac·aba 
de vo tar . (lJ!foito be·1n.) 

Si me não engano, foi ·deste modo, nos ultimas mezes do anno 
passado, nos ultimas dias talvez, ou· nas ultimas senialias eh µltima 
sessão legisla.tiva, que se \'ptou o archivament·o ·clo·s papeis relativos 
a este caso. Solicitou-se uma urgenci-a sem que ningnem a ouvisse ·e 
sem que ninguem tivesse (JUviclo se deu por approv-ada e approva<la 
ficou a ma teria que deste :p.10do estava resolvida sem o concurso: .. 

O .füi. ALFREDO ELLIS -~ · E' motivo uma urgencia para archiv·ar 
papeis? 

O .SR. RuY BA1rnosA - ... sem o concwrso do espirita de nenhum 
~o:s· memb:·os des ta Casa. E ~o que se tratava era de archivar papeis, 
fo1 pa~·a disso que se clescobnu ·o precedente novo ela urg:encia, uma · 
lli'genc1a · e ca.racter méramente neg·ativo . 

. Não é_ ai~1cl~ occasião, s_egunclo o }Jlano elas consi{lerações que 
])l'O,Je.cto, 1:ªº e amda a O·cc;:rs1ão de proceder á analyse .elo parecer e · 
da. resoluçao .que o acompanha., do projecto por onde elle termina. 
Mas, antes ·de qualquer passo mais no _assumpto, pm'a caracterizar 
desde logo a nat.ure~a da violencia que o projecto <la Oommissão nos 
aconselha, pernnttam-me os nobres Senadores chamar a suá esclare-
ciclda attenção

1 
pna os t~rmos elo art. 6° da Oonstituiição repu bli cana, 

on e se regu a a. matena das intervenções. ·· · 
. ~ ~ 



-;_ ; ·E;- de. mna :iri:teàençao que . se.. trat_a, ~ - - uma _intervenç~o. que se 
pe.de e úfuà .. í:-ii~rveitÇ·ão :<le c :in:.ct~ r. sin~lar, pai~a _que nel h : não _se 
pro jecte consultar siquer o Estad-0 d-0· R1ci de J aneuo de ·CUJOS . des-
t!Iios se trata. . . . .:. ·- . . . . . 

Nella , o que se reS-Ohe, é remover imme<liatamente o Governo. ~li 
constituido, __ o Governo alli -apoi:tdo em todo·s os elementos <la admnns-
tração, da. svcie<l!l,lde, da..J ustiça e da força. . 

Remover esse Governo, arrebatar-lhe esse logar par_a collocar alli 
o instrumento notoTÍo e vulg2r dos interesses do partido qu·e se apo-
derou deste paiz nos quatro· anno.s da administr a,ção lJassada_. 

O. SR. ALFREDO ELLIS - E que tem explorado a Republica, 
O SR. R uY BARBOSA - T-ira-se v Sr. Ni.Io, Presidente, com quem 

está a populaçã_o int~ira do E stado, com quem está a Magistratura 
<lo , Estado , <iom quem estão as rnpartiçõ~ publicas do E stado, a-0 
l ado de quem se acha a força publica do Estadv, com quem SJ'."mpa-
thisa, não só a opinião do Estado, mas toda a opii:iião n 1cional, tll'a-.se 
do Governo o Sr. Nilo P eçanha para se eollocar o Te-neute Scid1;é, 
em hÓ~enagem a uma posse, allega,cla por elle, que o Exrno. Tenen'.c. 
tomou, ás 6 horas da manhã. 

O S1i. ALFREDO ELLIS - Posse até clandestina. 
O SH. RuY BARBOSA - Eu não queria allu.dir agora a esta cir-

cumstancii extranha e Tisivel, a essa cir.cumstancia COm~Ca e gl"O-
tesca . . . 

O SR .. ALFREDO ELLIS - ·E' uma scena Offe n ba,cchi '.lmt. 

O Si~. RuY B ARIIOSA - : . . a qrn:i se procura tirar a SU 'l verclacleiin.· 
exprnssã1>, diwnclo-se até E'm u m <los ·documentos offici.aes qun o 
Tenente Soclré tomou posse ás 6 horas. Eu recomm<0mdo :í. a ttenção 
do nobre R.el at-0r ela Oommis~ão ele Jwotica a lei tura, cl~ste5 docurneu-
tó~.:. Em un,; cleJl.es S. Ex. lú e ncontrarú, ~oi110 enconrnj, n. orni&são a 
qne alludo. . 

Seis horas ! N~í.o Ee cli.r. si :foram <ln manhã ou ela tárde-. Porq1\e · 
ninguem acredita ria <JUC o Presidente -rea l .·de um E stado .-e ernpO >'las~e · 
no seu. Governo ú liora em que entra por casa o preto <lo pão e o forne-
cecl·or elo leite. E' uma hora em que deus terços _.eh popu-hção p 5t5.0 

"doTminclo, hora em que, no invern o. ai.nd.a não é ·din. ne •;te clima horn 
d>e se!!"redo, ltora clernTt'I, hora." ele cl andestinidade perfoi.1-a ! ' 

Pois, senhore:;;, foi a esta hon que a tal A·ssembléa do Rio de 
Janeiro_, a .tal .a que o Governo e o Oorn!;resso vão r ender a h omenagem 
d~ .acc_eitar a sua deci0 ão, foi ri c<1ta hon que a Assemblfa elo Ri~ d~ 
J ri":Oei ro deu posse a-0 . 'J'enente So{lré. 

O _ST! .. .Ar.FRF-no ELLIS - E digam que não é uma con niracão . 
.O SR. R uY BARnosA. - Ü <> actos p11blicos t<>eni hnrn. so.Jemne a 

que s~ · não podem subtral1ir, sob pena de ~ua ntrlli rl::i..de; e, quancJ.o 
s0 subtrahem. ·além de nullos , demonst r am terem obecleci·do .a pensa-
nxehtos· inéonfessaveís. (4pdikido.S.) · · 
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Ninguem acre.dita que a Assemhléa do ~io ~e Janeiro, ou fncçã~ 
qualquer desta Assembléa .. se houvesse reumdo as 6 horas da manha 
pa1·a· dar posse ao Tenente Sodré. . . 

O SR. RIBEIRO GO!N'ÇALVFs - T•anto malS quanto os convrtes mar-
cavam 1 hora da tarde para a solemnidade da posse. 

ü SR. RuY· BilllOSA - Marcav·am 1 hora, da tarde, nem podiam 
marcar outra hoTa, por vaTias 1·azões. A primeira razão porque esta 
é .a hora tradicional, é a hora em que, nas renovações ~e Governo 
naqtl'elle Estado, se · tem dad•o a posse a to.dos os outros Presiden~. 
O Sr. Botelho foi empossado, ha quatro annos, á 1 hora da ta:rde , assim 
como á 1 hora da tarde fôra empossado o seu antececisor e todos os 
predecessores seus, desde o primeiro. Nenhum deixou até hoje de ser 
empoosado á 1 hora, da tarde, sinão o Tenente SodTé. E não me consta 
que houvesse naquelle Estado inundação ·OU terremoto por onde 
o Exmo. Tenente pudesse allegar escusa para essa· necessidade· na 
escolha <la hora da sua posse. 

E ba.staria a ill'dicação das 6 horas da manhã na commÚnicação 
e posse para que nelh estivesse estampa<la a prova legal, concludente 
e cathegoTica de qu'e não se t.rat.ava de uma posse legitima mas de um 
a,búso. inqualificavel. (Apoiados.) 

Ma.s, Sr. Presidente, ~i o antecessor do Presidente actual do 
E stado do Rio de Janeiro f pi immittido na posse do Governo á 1 hora 
da tarde, claro es.tá que só á 1 hora da tarde, do ultimo dia do qua-
dl'iennio se perfariam os qi:ratro ·anll'os, d11rante os qnaes o Presidente 
fogitimo <lo Esta·d·o <lo Rio de Janeiro era .o Dr. Oliveira Botelho. 
O . Dr. Oliveira . Botelh~ n~o cessou, pol'tanto, ·de ser Presidente . do 
Est·a<lp do Rio de Janeiro sinão á 1 hora d.a tarde d·o dia 31 de dezem-
bro. Logo, só a essa hora o iOr. Olivein Botelho poderi!J. transferir 
o Governo ao Tenente So·dré; só a essa hora o Tenente Sodré poderia 
se'r empossado pela Assemqléa do· Rio de Janeiro, na successão do 
Dr. Oliveira Botelho. Não o fazendo, que é o que se deu~ 

A suppôr a seriedade, ·a, ·realidade dessa posse - é que seis horas 
antes da terminação <lo Governo, o intrepido Sr. Tenente Sod.ré se 
tinha. immittido. na posse ,4a administração, commettendo um crime 
( apouu1os), o cnme de usurpação, de immissão de funcções que ainda 
não eram suas. P 9rtanto , a posse que o Tenente Sodré alle1rn havei-
recebido ás 6 horas da manhã não póde ter caracter leg-itimo de nosse. 
( Apdiados.) .A e.ssa horfl. .ainda e1·a Presidente do Estado do Rio de 
J aneii:o o Dr: Oliveira Botelho. Si depois dessa hora o Tenente Sodré 
não tornou a ser immitt.ido ~a poRse :do Goven10, é que, leiútimamente, 
legalmente, até hoje o Tenente 'SOdl'é não foi. em occasião nenhuma 
immittido na posse da µ:overn'lção do E sbi.do do Rio de J aneiro. 

O Senado tem aqui a prOVR. ' 111atel'i f1 L palpavel, indiscutivCJ de· 
qu~ o projecto da Commissão de Constituição sagra· co:in o caract~r de 
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Presidente do Estad·o do· Rio de Janeiro a um intruso · que nunc:1 foi 
empossado .no Governo .de que se diz detentor. 

remais, senhores, os factos -ahi estão.. Realmente, nem ' siquer 
houYe a. tent :ltiva de simu la.-ção dessa posse. Toda .gente sabe que o 
Dr. Oliveirn Botc1ho, ausente <lo Rio de Janeiro de.sdie o dia 30 
á tarde ou á noite, aqui se conservou durante o dia seguinte, nã:o com-
p1recendo na Capital do visiuho Estado, e que nessa Capital nãor 
se reuniu a hora nenhuma d.esse dia a fra.cção que se arroga o caracter 
de Assembléa Fluminense. · · 

Eis, senhores, a ql1e se reduz o Ticliculo e grotesco cpisoclio da 
posse <lo Tenente Sodré n::t administração ·do Ri'O de Janeiro. 

Si o Seuad.o votasce esse, o 1Senado· iria sanc.,iouar. com o seu 
voto um crime de simuhçã!o fraudulenta, materialmente demonstrada, 
absolutameute injustificada (1ap~frul11Js), iria asse.guraT, como Governo 
ele um Estado, um in<lividwo que pelos ·proprios termos ·da communi-
cação em qwe se attribue 0 3se direito, confessa não haver jámuis · a&Su-

·mido o Governo <lesse Estado. 
J\IIas, rnnhores, foi um aparte do meu honra{lo collega que me 

arrastou a esta digressão. Era para o art. 6° da Constituição da Repu-
blica que eu .. estav1 começ1ndo a chamar a · atteução elos ·honnvdos 
Senadores. 

Nesse ar.\igo se regula a materia <la.s in terveuçfrs. 
A Oonsti<uição não a<lmitte p'.1ra a. intervenção sinão os quatro 

casos expressos qu.~ eu lerei p ::1·a nl'.lior fidelidade : 
11 O Gov·emo Federal não poderá intervir em negocios peculiares 

aos Estados, salvo : 
1°, para repellir iuvasão estrang'eira vu ele um Estado em ou tro; 
2°, para manter a fórm'.l republice.na fecl~rativa; 
3°, para rcst11 beleoor a 01'clem e a tranquillidade nos Es tados, ú 

rnqu isição d os respectivos Governos; 
4°, para assegurar a execução ·d~.s leis e rnb te11ç1s fcclerues." 
Ora, Srs. Senadores, evidente é que, cstabelec<;ndo quatro ca so~ 

distinctos, uão era possível admittir 110 pensamento <la Constituição 
a existencia de uma disposição que poss:i. collidir e estar em couflicto 
com a existencia de uma outra disposição. . 

Iuvoca-se a iutervenção po.i: ado legislativo com o fim de rntis-
fazer ~o disposto nas clausulas 2ª e 3ª do art. 6°, para manter a fórmu 
rcpi.1bltcaua e restabe1ecer .a ordem m -1ue11e Estado. 

Senhores, cm seguida a esses numeras, um dos casos em que o 
Governo deve, e não só deve, mas· é obriga<lo a proceder á intervencão, 
é aquelle em que se trata de assegurar a execução das leis e sente1{ça; 
federaes. 

Toda vez que em um Estado se negar execucão a uma lei federal· 
d , ' lo a vez que em ltm Estado se reeilse execução a. uma sentença federal, 
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0·'Gove-r:i10 é· _obrigado: a .intervk para. asseg_i.Ú-ar a e:i;:ecução dessa. lei · 
ou a execução ·dessa sentença, .. .• . . 
- · · N à h;)1.1Jothese, o -d·e que .se t rata é de _ uma sentença federal , não 
sómente de uma sentença federal, mas de uma sentença do Supren10 
Tribunal F edera l, e a intervenção nBste ca.so, nos termos da Oo-nsti-
tuição ela Republica, teria ele ser pai-a manter a execução· dessa sen-
tença do Suprêmo Tribünal. · 

-Os .Sn.s. ALFREDO ELLIS E LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Apoiado·. 
O SR. RuY BARBOSA - Ao c·ontrario .disso, o que o projecto nos· 

propõe· é que votemos uma lei que vis.a desobedecer. a uma sentença 
do Suprem.o Trib11nal. ou melhor, que manda assegurar a não execução 
de u11{<t sente11C<t do 'Supremo Tlri.bnnal no Esta-do -elo Rio de Janeiro. 

E' possível que o Congresso Nacional vote ·uma lei, deante da 
Oonstituicão, aue manda intervir n11m assegurar a não execHqão de 
iJma sentenca ·do Supremo TTibunal F ederal; .será po~sivel' aue Ó .Con-
gresso Nacional vote uma 1ei que manda que umR. sentença federal não 
seja executada . . . . 

O SR. LEOPOLDO DE BuL-!iÕEs -:- Revendo a Constituição por meios 
oi·dinarios. · 

o SR. RuY B ARBOSA - r . r evendo a Oow:tituição, não só por meios 
ord1narios, mas para. um ca so éerto, para um caso pessoal ? 

.E' deste müdo, Eenhores , quB EC assegura no Rio de Janeiro a 
manutenção da fórma repu1bltcaIÍa federativa! Pois, recorram os nobres 
Sena·dQ-res, não d:igo -a:os mestres de direito constlitucional - a todos 
os compendios elementares, iíquelles que se distribuem nas escolas a<0s 
meninos, na America do Norte, 1'0COTram SS. · E Ex. e lá verão que o 
elemento fundamental do Governo Rept~blicano Federativo é essa 
Justiça Federal cuja sentença se quer desrespeitar . 

.O SR. ÂLFREDO E _LLIS - .· Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - De maneira que o projecto, .attentando 

contra o art. 6° na sua clausi:,tla 4", attenta igua·lmente co~tra o art. 6° 
na sua clausula 2ª, porque manda ferir o systema i·epublicano federa-
tivo nos seus fundamento.s, ·manda negar a execução de uma sentença· 
rlo Supremo Tribunal Federnl, desmoraliza, insulta, arruina, acaba a 
Ju·stica republi cana. E é 'desfe modo que está sendo mantida a fórma 
republicana federativa . 

O Sn. RIBEIRO DE BJUTTO - E -desmor.alíza O "' Poder E xecutivo 
que deu cumprimento á sentençá. 

. o· SR. ALFR_EDO ELLIS - E tudo isso em p'r oveito de um Tenente .. 
. Digam depois que o tal Tcnei:ite não é das ar abias. (Riso .) · 

. o. __ SR,, ~IB-Emo DF. BmTTO - Inutilizarn-se ' os dous · poden;s: Q 
Poder. Jud1ciano e o Po"der ~ii:ec\ltiv.o , · 

-· 
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· 0 SR. RuY BARBOSA Lembra muito bem o nobre Senador por 
Perna.mbi.lco. O ataque, a offensa é C{)n.tra os dous poderes:. contra .º 
Execut ivo na sua h<morabilidade. . . · 
. o s~. RIBEIRO DE B~TTO __:__ Que já cumpriu 'ª seutença: 

O SR. RuY BARBOSA - ... porque esse deu o nobre exemplo cum-
prindo a sentença .. 

O SR. Â.LFREDO ELLIS - Apoiado.· 
O SR. RuY BA....~nosA - Mas contra o Po·der J udiciario attenta 

nnteri.a,Jmente, porque Drdena que uma sentença sua não eeja cum-
prida . . 

Já não são as antigas medidas com que, para excusar as grandes 
dictaduras se votavam ·de rn1dão os bill.s de indemniclade, as absol-
vições ple~arias de anno em anno de enormidades e attentados; não 
oo trata ainda de outras invasões indirectas n{) terreno jutliciariD, como 
se tem visto em certas medidas aqui votadas ou aqui tentadas, ten-
l ad.1s OU YOtadas J11 cutrr_ C~1mnr~. pdos qu ~e5 >Se tem negado recurso 
p-al'a 'ª execução de sentençiis judiciarias.' Não; aqwi. é <t revogaçã"o 
directa de uma sentença do Supremo Tribuna.l F ederal, cujD conheci-
ment-0 foi submettido pelo Chefe do PodeT Executivo ao Congresso 
da Republica. 

Submettendo esEe caso ao CDngresso Nacional, d~see-lhe o ]?'re-
sidente que acabava de cumprir a ,sentença do Supremo Tribu-
nal Federal, mas, para não invadir attribui'ções do Po-der Legis-
lativo, o ·chamava a tomar conhecimento da petiç:ão de um Tenente e de · 
um:i fracção política, emp01,1hados na alteraç:ão do estado actu 1! ele 
cousas no Estado -do Rio. . 

Assim procedelt o Chefe do Po·dcr Executivo, trazendo ao nosso 
conhecimento as impugrn.iqões articuladas no Estado visinho lJOl' um 
dos seus grupos de partido, contra a sentença do Supremo Tribunal 
Federal. Que vem fazer o Senado antecipando-se ao outro l"aíno do 
Con~1-esso? .A.dditar um pro jecto no qual {) que .se pratica abertamente , 
declara.damente, solemncrnente, é neg::i r execução a um1 scntenca do 
Supremo Tribunal Federal. , 

O SR. Â.DOLPHO G.oRDO - V ae mais longe, reform:i. essa sentença. 
. O SR. Rm ... BARBOSA - A Constituiqão mamloU' que nós inter-

v1essernos par::i assegurar a execução da.s rentenças. N otae bem, Srs. Se-
nadores .. é ter:ninante, é per~mptoria a Jettra do art. 6°, n. 4, que nos 
i:rnnd~ mt:rVJ:· p:tra aseeg·urar a execu~ão elas sentenças. Nós vamos 
1ntervir. nao so para desobe-decer, mas. como bem disse o nobr-e Senador 
nor S. PRulo. pAra reformaT uma solemne sentença do SupTemo Tri-
bun~l" FederA J_: E-? em nome· do aTL 6° que iw;R e11011ui<lad.3 oe. quer· 
PJ''.\ tica r . .A.qm esta, s<>nhoi·es. rnmo o Partido Cnuõ?.1-v~,] or conser1 a 
aqui eslá -como o Parti·dn R.cpublicano mantém a Repuhlica nes l·e paiz'. 

O SR. LEo·roLpo DE BuLHÕEs - E comprehendc a Federação. 
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O SR. ALFREDO ELLIS - E' U'ma Federação ·de pernas bambas; 
está quasi liquidada, hlli<l.a; mais arrebente.da não é possível. 

O SR. R uY BARBOSA - Emquanto a honrada Commissão de 
Constituição e Diplomacia , com o alto saber dos seus illustres ruem· 
bros não conseguir o milagre de passa·r "Eureka" nas _tintas do art. 6º, 
eruquanto desta Constituição não desapparecer este formidavel texto, 
na sua solemnidade, na sua simplicidade, 119. sua gravidade, o projecto 
de SS. EEx é uma irreflexão, é um desacerto, é um crime. 

O ·SR. ALFREDO ELLI · - E' U'ma provocação á revolução .. 
O Sit. RuY BARBOSA - .A.cceito pelo Senaido será um ado ele reT,; 

lução, um acto de revolução directamente praticado pela C::imara con-
servadora, por aquelh elas duas Gamaras que foi instituída para 
exercer entre as duas este al to e nobilissimo papel. Aqui está, senhores, 
por que eu falhva hontern ao nobre ;Senado:r pelo Rio Grande do Sul 
na situação révo]ucionaria em que íamos entrar, sitwação crca<la pelo 
projecto, creacla por esse mesmo Partido Republicano Conservador, . 
que leva na marulha·da, 'Como cascos de naufragios arrastados para um 
abysmo, num só movimento impetuoso, a OonstituLção, o Poder Exe-
cutivo e a Justiça Fe·dernl. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Como uma manada para o matadouro. 
O SR. RuY BARBOSA _1_ A revolução, Srs. Senadores, eil-a ahi . · 

A revolffção é o projecto, é a nobre Oommissão de Constituição e 
Diplomacia, a revolução é p Partido Republicano Conserva.dor, revo-
lucionaria sempre ha quatro annos em todos os actos dessa longa 
existencia na qual não fez sinão pactuar com actos revclucionarios 
elo Marechal. 

Foi para obviar, foi para atalhar as agitações de uma questão na 
qual os homens ha:bituàdos a governar o Brazil se sa bi::i estarem em-
penhados ·com to-do o seu amor proprio, foi para evitar as agitações 
desta questão que se suscitou- na primeira phase de te a .,wnpto a ten-
tativa de um accôrclo, de um accôr-do 110 qual se sa h·ass?m Iodas as 
conveniencias, todos os direitos e todas as leis. 

Eis o grande problema, a grande difficulcla·de, o enigma proposto 
á decifração dos espíritos mais atila:dos. 

As melhores intenções inspiraram sem duvida ll{mhuma aquelles 
a quem cabe- essa i1!-iciativa. As melhores intenções est1vam no animo 
elo Governo, dos seus 1amigos, de ;muitios elos seus adversarias - si é 
que o Governo actual já os tem, si é qTue em torno do Gqvemo actual 
todo.s não são amigos mais ou menos dedicados. O facto é, porém, quie 
a questão nos dividiu entre políticos empenhados em manter a sentença 
elo Su·premo Tribunal Federal, e politicos empenha.dos em não se 
cumprir a sentença do ·Suprf:1mo Tribunal Federal. . 

Entre essas dµas aHern11tiyas oppostas1 era necessario achar uin 
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termo de concifüçã·o. Foi essa a difficiLma tarefa em que se empenha-
ram os promoüires do accôrdo. 

Solicitado a me envol"7er nessa diligencia, não me podia re':!usar, 
não recusei a minha cooperação, embora ·estivesse sempre convencido 
de qu:e os autores dessa iniciativa se propunham a uma aspiração incx-
equivel. 

:M:allogrado 9 accô1,do, restam as responsabilidades para aquellcs 
que ·nelle tomaram parte. 

Como um dos seus colla·bornd-0res e tendo· visto desvirtu:ir pela 
imprensa de cuja sympathia não goso, a minha intervenção nesse tra-
bálho, julgo do meu dever communicar ao paiz, mediante o Se·uad-0, 
o teôr exacto dos meus trabalhos, dos meus actos nesse sentido, para 
que se veja que, si me oppuz á i•ealização desse deside1,a,l>wrn não foi 
sinão porque não encontrei nos elementos da questão, nas cir-
CUJ1l'>tanci1.s <lo caw, nFs exigencias dos interesses oppostos, meios 
sati.sfactorivs paTa resolver a questã-0 dignamente : a questão ser 
rn.solvida salva.nela-se a. houTa ·do Po.der Judiciaria, a sua integridade 
moral, a dignicJa.de da sua centeJi.ça e a honra dos no·ssos interesses 
supremos ao lado da qual se impunha a da autonomia d-0 E stado 
ferida nos trnbalhos da intervenção .contra elle projectada. 

Embora em risco de aborÍ·ecer ainda com isto o Senado, não pode .. 
rei desempenhar esta parte da minha tarefa sinão lendo-lhe os do-
cumentos com que intervim no assumpto. 

J .á disse ao Seua·d'o: nãv entrei na materia espontaneamente, fil-o 
solicita.do pelo illustre Governador . do E stado do Rio, que rnc deu a 
honra de me procurar na minha casa e a quem não podia rfcu s11 r 
um serviço, no qual eu não via os interesses desse eminente brazileiro . 
mas exclusivamente os interesses da nossa C-0nstituição, <lo nosso i;egi~ 
men e da nos~sa Justiça. 

Os <locumentos que me dizem n~speitq no caso constam de tres 
cartas, dirigidas, successivamente, ao Dr. Nilo P eçanha, av Dr. Ber-
nardo :M:o.u~iro e a:o Dr. Antonio Carlos, nos .dias 23 de iwrnmbro, 
11 e· 14 de janeiro. 

A minha primeira carta, endereçada ao Dr. Nilo P eçanha con -
cebe-se neste termos : 

" i . 
"Rio, 23 de novemb~·o de 1914. - E xmo .. .Sr . Dr. Nilo P1:q ~1-

nha - O seu appello :de hoje, na visita que me fez, -0ccupcu-me 
o espirita t?da. esta ta~de. As su:as palavras foram que punha 
a sua: c01;&ewnc1~ na minha. Pois bem : ahi vae o que a minha 
consc1enc1a me ·d'1z. 

. A sua questão, hoje, não é sua. E' uma qllestão nac~onal. 
E n~ste mv.mento a questão na:cioual. Porque é a questão da 
ailton<lade e d:J Justiça i10 re~imen republicano. Já se vê, pois, 
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·- qúc-ella não ·admittc capitulação de especie dgum1 .. Pratican:iente, 
qvalguer tr::msi::,cção envolveria o Governador ~Jeito d?.. ~10 __ çle 
Janeiro em uma esparreUa. Não h:rve11ia g;iarantias pos.s1v,e1s. Ello 
seria um suicida e os seus amigos estariam sacrificados. Móral-
inento, o desastre seria ainda maior. A opinião publica se vóltaria 
contra o autor <la fra.queza, encambulhando com elle o Governo 
que a houvesse promovido. . · 

Só de tal desgraça <levemos ter medo. Si o Governo Federal 
cumpl'Ír o "Seu- dever, todas as carraiicas do cau<lilhismo darão em 
nad rl. Si não cumprir, será victima do seu erro. Na segunda hypo-
these estará salva para nós a h<mra, que é mais do que a vida. 
Na primeira tudo está salvo, para nós e para elle. 

Eis o meu laudo. 
_ Seu collega muito ãttento. - Ru,y Barborn." 

Sendo e~ta <Carta <le 23 de novembro, ainda -não havia sido i:e_sol-
vida a questão" pelo Poder Executivo, que a rnsolrnw, nos termos bem 
conhecido· do Senado, mandando· rnspeitar a sentença ,elo Su12remo .. 
Tr:bunal Federal. 

Pratica·do este acto, porém, e convocada a sessão extraordinaria, 
rcnovaram-.se as tentativas 1 de aocôrdo, tomando então parte muito 
interessada e solicita nellas, não só os amigos mais íntimos do Governo, 

·mas ainda as represent:1ções de alguns dos mais importantes Estados 
da F ederação. Nessa outra phase do assumpto, Q meu concursQ con-
tinuou a ser .solicitado pelo Sr. Governador do Rio ·de J aneiTO e pelos. 
amigos do Gornrno, alguns dos qu~es me deram a honra ele me pro-· 
curar. 

Na entrevista, que corqmigo leve cm nossa casa, · á rua .de Siio 
Clemente, nosso honrado e illnstre collega Dr. Bernardo Monteiro, -
foram submetti-dos á minha consider::ição os termos ele um acc:ôrdo, 
que, então, se lhe affigura:va, razoavel. 

Ouvi a S . Ex. e sem lhe ter·cÍ:tclo então re:iposta definitiva, porqué 
o assumpto exigia estudo mais detido, reservei-me para lhe cl::tr mais 
tarde minha opinião, que lhe éo1nmuniquei, nestes termos: 

"Rio, 11 de j aneü·o ·de 1015. - Exmo. 1Sr. Senaidor Bernardo 
Monteiro: 

_Na v~sit·a com que V. Ex. me honrou hontem, de tarde, soliçit~mdo 
a n;imha mtervenção p~ra ur11 accôrclo no caso do Rio, cle-clarei-lhe eu 
que não teria dmricla em contr:buir para esse desÚÍJoratum, si o accôrdo 
proposto, sendo uma solução perfeitamente gar:mtida : 

1 º, deixasse bem o Supremo Tribunal Federal; 
2° fosse ·airoso ao Dr. Nilo Peçanha; 
3°, pudesse ser acceitavef á op.inião publica. 
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· Reflectin<lo,· porém, sobre o assumptu, coi:n a devida calr..la é 
tempo, estou convencido .agora profundamente: . . . 

io, que nenhuma solução .ele tal: natureza consegmn~ ter garanü~s 
certa.s, porquanto na·da i:oc1eria obngar o Tenente Sodre e seus part1-
darios a respeital-â ; · . 

2°, que o problema ela su?cessão nella envolvido a pócle conve~·t~r: 
em uma burla, para o DT. Nilo, e em uma fqrtuna para os seµs 1111-

migos ; 
3°, que .o unico rnsultwclo certo de um tal arranjo seria remover 

do Governo e da politica elo Estado <lo Rio o Dr. Nilo; 
4°, que, est::inclo a po.si~ão juridica elo Dr. Nilo assegurada po1· 

uma sentença do Supremo 'J.' ribunal, a opinião publica verá com re-
prova.çuo, como fraqweza nossa e desacato mal dissimulado á· Justiça 
qualquer transacção d·2stinacla a pôl-·o fóra do Governo. Depois, meu 
eminente collega, as responsaóbilidac1es .que poderão vir a ser graves, de 
uma solução de tal caTacler rec'.lhiriam todas s-0bre a minha cirbeça; 
~ eu não desejo assu~mir taes responsabilicla.des em um ca:so para o qual 
não concorri, e de que nada me obriga a correr o risco de vir a ser 
victima. 

·Si o Governo elo illustre Dr. Wencesláo Braz, com quem sincera-
mente estou, mas que, infelizmente, . convocando a sess.ão extr ao l'di-
naria , creou esta situação, quer solvel-a do mo.elo menos radical, tem 
um meio simphis : é promover uma nova delibernção do· Oongrnsso,. 
mandando arch ivar, -0utra vez, os papeis do caso. Esta sahida não 
depende sinão de qlie o Presidente saiba querei·. Tal, ·a meu vêr, o 
unico :::.c»côrclo seguro e honroso ao Supremo Tribunnl, ao G0ver110, ao 
Sr. Dr. Nilo, a todos. 

Creia V. Ex. na es tima e consideração, em que muito particulár-
men te o tem · 

O seu collega, Am.º Cr.º Ob. 0 - R~y B:cwbos.a." 
E s3a segunda solUção não foi ainda acceita e veiu-se offerecer 

terceira, a respeito da qual, em uma conferencia po,sterior, fui ouvido 
pelo illustre leaiber ela: Camara, o eminente D.r. Antonio Carlos. 

Vou dar cont'a· .ao Senado da maneiTa como me houve relati- . 
vamente a essa ·Consulta. 

"Rio de Janeiro, 14 de j aneiro ele 1915. - Exmo. Sr. Dr. AntGnio 
Carlos. - Na entrevista em que V. Ex.", honrando-me com a. su.a 
presença nesta Casa, me ·deu hontem a satisfação e :a fortuna _ de 
travar relações com umai pessoa tão distincta e amavel, depois ele 
ouvir a proposta de accôr.do sobre o caso do Rio, . para a qual, cn;t 
nome dos nosso.s amig·os, vinha V. Ex. solicitar o meu apoio e a 
a.nnurncia do .Governador daquelle E stado, lhe disse eu, conclu:inclo ·· 
e resumindo fl minhas ponder ações acerca do assumpto : esta solução 
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opinião, antes de reflectir e de ouvir o· Dr. Nilo. . . 

Palavra.s formaes a que V . R'\'.. obtemperou, dizendo estar sahs-
feito ~ não ter esperado que eU' podesse ir al~m . . , 

Realmente, como alvitre politico, para ser apremado entre n?s; 
á luz de intel'esses politicos, a combinação apresent~va aspectos V:ª l.1_0-
sos. :Mas, para ser julgado, lá fóra, no grande tribunal da opu~iao 
publica, e! barrai-ia contra . essas considerações, nas ~randes .cons1cle-
racões moraes, legaes e na'Clonaes, que, apenas c-0meoo1 a meditar, me 
iro

0

pressiona1,am e venceram de todo em todo, já alltes de escutar o 
Dr. Nilo Peçanha. . . 

O Dr. Nilo Peç:mha se mostrou muito sensive-1, muito reco~he
ciclo á solicitude -com que os Governos e os rnpresentantes ele :Minas, 
S. Paulo e Pernambuco se interessam, tão sinceros e insistentes, em 
resolver o problema fhunii~ense, em lhe achar um deslinde razoavel 
e digno. . 

:Mas o D1-. Nilo P eçanha se declara absolutamente sem liberdade 
para. tomar conhecimento das condiçqe.s -de qualquer transacção, desde 
que, como Presidente d-0 Rio de J-aneiro, se acha sob a ~meaça de 
privação violenta do seu c~rgo, pelo acto de convocação extraordi-
1ia ria, estriba.do em um peqi<lo de intervenção federal. · 

Debaixo aesse constraI\gimento, visível, inlll8gavel, e ·cada vez 
mais premente, qualquer deldieração, em que conviesse o Dr. N ilo 
Peçanha, careceria ·de legitimidade essencial a todos os a:Ctos juri-
dicos, careceria totalmente ela -dignidade indispernsavel a todos os a:ctos 
de um Chefe de Estado, e se reduziria a. um ,acto de ab<licação do 
medo rendido pela força . Desde então mais valeria ceder a ella desco-
berta que dissimulada; porque, em um caso, quando nada, sempre se 
sa.lva a honra e, no o.utro, a honra é a primeira -cousa que se perde. 

;Eis a preliminar do Dr•. Nilo, bastante, a meu vêr, para cortar 
a questão. Mas, entrando agora nella, per:qiittir-me-ha V . Ex. apontar 
as con iderações que, antes de ouvir o Dl·. Nilo Peçanha, já me 
haviam formado convicção contraria a.-0 arranjo suggerido. 

Antes ele mais nada, vamos topar em uma objecção invencível , 
d~ OJ'dc~n es_trictamente Ieg::t l. .Si V. Ex. estudar a Constituição elo 
Rrn de J aneno·, nos arts. 41 paTagrapho U'nico, 48 e 53, assim como 
a Reforma Constitucional desse Estado, ·arts. 11 , 13 e 15, verificará 
que elles não admittem eleiç~o de novo Presidente durante o quatrien-
nio presidencial. Si o admittissem, tel-o-hiam . previsto e regulado, o 
que nã.o. fazem, como o preyeem. e regulam todas a'S que adaptaram 
o l?rov1mento de ta:e.s vagas mediante o systema de . nova intervençã-0 
eleltor~l, corno a Constituição da Republica, e, semelhantemente, as 
de vaTlOB Esta<lQs.J Em vez disso, a. lei constitucironal do Rio de 
Janeiro , para excluir a hypothese de segunda eleicão, instituiu uma 
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escala de cinco substitutos, sendo tres Vice-Presidentes eleitos, e o 
Presidente da Assembléa Legislativa e o Presidente do Tribunal da 
Relação. . . , , "''-: ·· 

~i, portanto; o Dr. Nilo Peça.nha Tenunc1asse o logar. de. Pr~s1-
dente a snccessão teria de recahir, durante o quatr1enmo inteuo, · 
succe~sivamente nos cinco substitutos ; e, quando os quatro primeiros 
renunciassem tambcm, o quinto, o Presidente <la Rela.ção, o não pode-
ria, visto como a lei constitucional imprimiu a essa sunstituição o 
caracter impérativo ele obrigação inherente á sua Magistratura, sen~o, 
a.ssim, absolutamente inabdicavel, corno todos os deveres a ella V1n-
culados. : -rl . 

. E sta i'nterprctação daquelles textos constitucionaes se torna 
inquestionavel em presença do mt. 115, da Constituição Fluminense, 
onde se estatue: "No caso ele vaga de qualquer cargo electivo, se pro,-
cederft, dentro ·de 60 .dias, á eleição, para preenchel-o, salvo a disp©-
sição do art. 41 ." Jl disposição do al't. 41 é a que prescreve que· "no 
caso de impedimento ott vag·a durante · o period·o presidenci al, ;ierá o 
Presidente substituiclo successivamente pelos substitutos ·alli clesigna-
do.s." Das. duas disposições, po·i·tanto, entre. si explicitamente ligadas, 
resulta. que todos os carg-0.s electivos, alli, quando vacantes, se proveem 
mediante nova eleição, menos o de Presidente elo Estado. 

Quando, porém, se não acceite esta objecção, que a mim se me 
afigura decisiva, rest.am ai.nela outras, as mais al tas, que não constam 
dos textos, mas sobranceiam a·cima ele todos elles, as objecções de 
ol'Clem suprema, com as quaes estou certo que a opinião publica nos 
ccndnnnaria si accei tassemos em qualquer dos artifici-0s até aqui enge-
nhados ou imaginaveis, por mais geitosos que os supponhamos. 

Nunca houve, entre nós, eleição de Governador ou Presidente, 
a que a população do Estado conconesse tão numerosa e animada como 
a ul tima do Rio de J aneiro. Nenhuma ainda accentu:ou com tanta 
reali<lade e serieda-cle o exercício .da snber"m1ia do povo <lo Estado. Só 
se lhe poderia comparar a eleição presidencial disputada em 1910 
111 União, er1tre o candidato militar e o candidato civi l. São as clua:s 
unicas eleições <le Chefe <le Estado no Brazil onde .se teve claramente 
o espectaculo do concurso do eleitorado ás urna.s em um gráo Te:3pei-
l.avel e imponente. Jl primeira dessas eleições bem se sabe como foi 
burlada . .Será por S" nssemelhar a ella que se . teria de burlar igual-
menU:, est'outra-, para, mediante d·uas provas mcmoraveis, ficai· esta-
belecido que a nossa }Jolitica é irre-conciliavel com as eleições, onde 
entra i:ealmcnte o elemento .Popular? 

Com o Dr. Nilo Peçanha se acha., evidentemente, no Esta-do, a 
:rna pGJ?t~ l ação, não a população politic:i un icamente, ma s a .. ociNlade, 
as f: llllli us , todas ~s ck 3es, a força. publica, fnnccionalisrno últei.ro, 
o . The3o n1 o, a l\.fag1stra !um, o . clero. E' o .E stado todo. E D.a de ser 
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em· nome ela paz publica, da ordem geral, da concilie..ção entre tódos· 
os in teresses que · dalli se queria desalojar esse Governador? Ma:i, 
realmente, é inverter -0 que se está mettendo pelos olhos de todos. O que 
Be iria tirar, assim, d.o Governo elo Es·tado, é o proprio Estado. 

. Remove-se <lalli o Governo eleito pelo Estado do Rio, para enlre-
"ªr o Estado elo Rio ao Governo realmente designado por outros 
E stados. Seria impossivel conceber um precedente mais funesto. 

Imagine V. Ex., no seu alto espirita , um ca.oo an!llogo com o seu 
E stado. lmagine-o com o de S. Paulo. Imagine-o com o <lo _Rio Grande 
elo Sul. ToleraTia qualquer desses Estados para comsigo alguma elas 
soluções agora :i.lvitraclas para o elo Rio de Janeiro? AdmitLiri'.l. qual-
guer clellos que os outros cl-Ous, ou que outros em qua-lquer numero, 
se congregassem, paTa e:içercer sobre a su·a inclependeucia a pressão 
que o Rio de J .aneiro está .soffrcnclo? 1'Ias não se ill\1dam. Estabele-
cido o aresto, chegará, l11ai•s dia menos dia, a; vez dos mais fortes, a 
llora ela sua humilhação. P ois S . Paulo já não esteve debaixo dessa 
ameaça? 

Taes exemplos não ~semeiam impunemente. A União não pó<le 
ser um systerna ele Governo, em que só tres ou quatro Estados tenham 
autonomia, e com ella dli.sponham da dos outros. O respeito da auto-
nomia dos pequenos é a gannüa ela estabilücla.de ela elos grandes. A 
Europa da Santa Alliança ou da Triplice Alliança nãm pócle ,ser o mo-
del-0 ela nossa Federação. O principio desta é o que está em jog-0 neste 
momento; e a isso é que o Sr. Nilo Peçanha não póde renunciar, corno 
1·enunciaáa, Tenuuciando agora á situação em que o povo fluminense 
o collocou. 

Eis -0 que a. Nação inteira está sentindo. E sse caso é della . Já 
Hão elo Dr. Nilo, nem mesmo unicamente elo Estado do Rio. E' uma 
situação nacional, e, coriseguintemente, uma situação irrenunciavel. 

Quanto mai-s a quize:rem dissimular, mais relevo ella t·omará. 
Vencl-0 que o Sr. Nilo Peçanha. tem todo o Estado comsigo e, fóra 

do seu Estado, a opinião publica, :a imprensa independente, a Magis-
tratura suprema do paiz, toda a gente pergunta, sem aLnar o poT qu.e 
doa sua situação alvitrada. Quaes são as forças mysterjosa s que se con-
trapõem -a essas forças, para exigir do Sr. Nilo a retirada, o abandono 
do E stado que o eL:geu, e que 1o·dos os dia:. se mostra mais empenhado 
em que elle o não deixe ? 

A questão, meu illustre patricio, tem ainda uma face da mais 
sever.a grandeza. A convocaçã-o extraordinaTia exacerbou o conflicto 
entre a maioria politica do Congresso e a decisão ju'cliciaria do Su-
premo Tribunal. Quer-se, pois, converter o Congresso em Tevisor elos 
actos daquelle TTibunal, quando aquelle TTibunal é que é, pelo art. 59 
da Constituição, o revisor do.g actos elo Congresso. A lucta é essa, e o 
effei to elo accôrdo seria balela r a sentença suprema, xa ntora 1-a, eles-
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inoralizal-a. Oonsuinmado esse triumpho do espirita de partido, tel'ia-
mos .apagada para. sempre, n.as trevas da nossa política, essa lampada 
fiel do direito que, nos ultimos qu'atro annos, nos salvou. . 

· O ·maior dos nossos <leverns é defender a tcido transe, cüste o que 
custar, _esse santuario. Não_ o podemos abandonar. 

Em summà: o accôrdo é o a-ccórdão. Si· não o podemos affrontar, 
tambcm não podemos ladear. Qualque"r combinação tendente a malloc 
gr.al-ci nos poria cm antagonismo com a Just_iça, com o principio da 
autonomia dos Estados, com ·o sen timento nacional. AJ:â, pois, 11ão 
poderíamos transigir pmque seria perdermos a estima publica · e, com 
clla, -a de nós mesmos. 

Deus allumie a V. Ex., o Go<verno e os nossos amigos, para não 
deixarem de enxergar .estas verdades manifestas, pa;ra que V(l j aro que 
toda ~s ta questão se Tesume nestes -dous termos: -de um lado o Gover-
nador . do Ri.o de Janeiro com o Estado, a Nação· e a Constituição; 
do outro, o chefe do P.ar tido O,onserva<lor coin o seu ca.prichà. 

E' um escandalo, p ar a o qual o rerne<lio mais &uave estaria no 
archivamento parlamentar <l,o caso, ma.s -o archivamento qu'al eu o 
propuz :D.a minha carta ao Senador Be1·nardo Monteiro, o ·archiva-
mento puro e' simples, o ·archivaniento sem _ ma.is nada, qual alli eu 
pedra. · 

Declarou o Sr. Wencesláo Braz que, -apezar de filiado em um 
par tido, quando -os inte11esses deste collidissem com os da Nação, 
sobreporia os interesses da ' N aQãO aos de seu partido. Ora., ou es.te é 
o caso de ter S . E x . ante os olhos esta esplendida nórma, ou tal caso 
nunca se dará . 

_(Oonflirvwa a lêr) "Mineiro é S . Ex. aom<i V .. Ex.; e o espiiTito . 
de Minas é conhecid'o, o espirit.o de Mina.s está definido_: o telegram:ma . · 
<lo Sr . Bias Fortes o deixou inequivocmmente e insuspeitamente ·assi-
gnaladq. Minas está com o Supremo Tribunal. 

Não ine leve a mal V . Ex. a franquvza affectuosa dessa conveTsa.. 
E' .a ele uma convicção tão serena quanto desinteressada, tão d'esinte-
1·essacla quanto certa. de ·que, fóra desta solução, o Governo e o paiz 
vão .mergu·lhar no desconhecido. · 

Oom a mais elevada consideração, sincera estima e . particular 
symp athia." 

1 
O Sii. .ÂLFilEDO ELLIS - Minas está co·m o .Supremo Tribunal, 

S. Paulo tambem está com o Supremo Tribunal. 
O SR. RUY BARBOSA - Indubitavelmente; e se eu me refe1•i neste 

topico. ela minha carta u•nicamente ao Estado ele Minas, é porque 
escrevi a um Deputado mineiro e me referi ao Presidente da Repu-
blica, natural daque1le Estado. 

Ninguem ma~ do que ·eu conhece os sentimentos liberaes, consti-
tuciônaes e republica.nos de S . . Paulo, seu Governo e · sua rnpresentação 
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· pa:rlamentar, a cujo lado consideTo como uma das maiores fortunas 
e das maiores homas da minha vida o tex militado em uma época 
·tão importante na minha. carreira. · · . 

Não me tenho e·squivado ás occasiões de Tend!)r áquelle grande 
Estado, ao;; seus preclaros representantes e ao povo .admiravel a home-
nagem d·a minha sympathia, do meu reconhecimento e a.dmiração. 

O <SR. ALFREDO ELLIS - A honra é nossa. . 
O -SR. RuY BARBOSA - Mallogrado o accôrclo, Srs. Senadores, 

· como se mallogrou, pela necessidade inevitavel elas cousas, visto que.' 
Hão era possível conciliar a. agua com o fogo, o alcali com o acido, 
a luz com as trevas, o sim com o não, visto que se tratava re·almente 
de cl'ous elementos por sua natureza ineoncilíaveis ... 

O SR. Â.LFREDO ELLIS - São Miguel· com Lusbel .. . 
O Sii. RuY BARBOSA --:- ... mallograda assim a. tentativa de con-

ciliação, era de esperar e se esperava que a maioria do Congresso 
. Nacional, seguindo os sentimentos do Govei:no da Republica, se empe-
nhasoo eni envereclaT pelo caminho mais proximo .ao. accôrd:o intentado 
e mallÕgraclo, uma medida polihca na ·qual não se empenhassem novas 
responsabilidacl'es e que enC'errasse a questão por um modo honroso ao 
Congresso Nacional, honroso ás nossas instituições, honroso á Justiça 
Federal nacional. 

Esse modo seria uma deliberação mandando archivar os papeis 
relativos ao .caso: Desta sorte o Congresso Nacional, conformando-se 
com a direcção indicada pelo procedimento elo Chefe do Poder Exe-
cutivo, respeitando a cor$ezia, a nobreza, a excellencia d'esta retiolução, 
o Congresso Nacional n:;i,vegando eom o Governo· nas mesmas aguas, 
teria posto fim a esta desastrada questão, .a esta questão de consequen-
cias inca1culaveis. 

Si a sabedoria dos legisladores; si os cabellos brancos dos mem-
bros desta Casa; si o.g sentimentos de verdadeiro pa.triotismo· dp Con- . 
gresso Nacional rec-onhecessem que é esta ·a. occasião de se subordinarem 
ás considerações do partido, ás grandes considera.ções, ás condiçõ·es 
supremas ·da Justiça, <la legalidade e do· interesse geral. .. 

O · SR. Ar.FREDO ELLIS - Muito bem. 
O SR. RuY BARBos4 - Mas em vez di;;so tomou o caminho do 

capricho e pondo-se de lado o Govel'no, pondo-se ele lado o Presidente 
da Republica, pondo-se de lado os seus rnpresentantes nesta Casa e 
na: outra, recusan<l-0-se -0uvidtos ái.s sol·icitações do Chefe do Executivo, 
mandadas trazer ao chefe do Partido Conservador pelo illustre orgão 

· do leade1· do Governo nfl. Camarn <los Deputad-0s, se veiu estabelecer 
a questão no terreno mais incandescente, nos mais exaltados termos, 
no lJOnto ela mais foroz Teacção. Não se concebe e il.esafio ·que se me 
aponte solução mais desab1:ida, mais inconsiderada, .mais tumultu.aria, 
soluçã_o pelo ~enos mais aggressiva do q.ue a que se exara no projeêto 
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formulado pel~ honrada Commissão de Oonsti·t.uição e Dipl~ma~ia. 
A nãq ser que, dando um passo a:d~rnnte no carr:mho das e:i::orbitaçoes, 
em vez de se limitar a proceder como procediam os antigos parla-
mentos, quando exercioam o P oder · Legislativo, expedind10 . -1actQs de 
perseguição contra os adversarios políticos das maiorias parlamentares 
- est post facforn ....,.... actos de perseguição materi·al e violenta, actos 
de prescripção individ'µal, o que aliás seria logi:co. no caminho em que 
vamos, a não ser que chegassemos a este extremo e se mandasse seg1nar 
o Sr. Nilo P eçanha, ~mmmari:amente, para o metter na cadeia ou cor-
tar-lhe a cabeça; não vejo que pudess~ haver acto mais aggressivo do 
que apeal-o simplesmente do Governo para collocar no seu log~r o 
Tenente Sodré, sem mais satisfação Ii.em r odeios, unicamente porque 
o Congresso Nacional, na. sua .alta sabedo~·ià e no uso elo seu· poder 
i rresponsavel, achasse mais bellos os olhos .da um do que de outro. 

Para chegar a este resultado, no parecer em que se estriba o pro-
jccto., a honrada Commissã.o de Constituição e Diplomacia articula· o· 
mais formid avel .dos l ibellos contra o Supremo . Tribunal, accu&anclo-o 
de tres violencias suçcessivas contra a Constituição, nos t res acc61'dãos 
pelos quaes, successivamente, resolveu · o caso do Rio de J aneiTo . 

Segundo o parecer da honrad·a Com.missão, o Supremo 'I'ribun,al 
F eder al impoz á Assembléa Fluminense, por um primeiro accórclão, 
u'ma Mesa para presidir os seus trabalhos, apezar das prescripções 
do Regimento dessa Assembléa e .dos precedentes quasi inteiramente 
analogos. 

Em segi.-Índo logar o Supremo 'Tribunal igualniente impoz que 
só seria Congresso de Estado o grupo de representaiites presidido por 
essa Mesa - na hypothese a minoria dos membrns da Assembléa, e, 
finalmente, na decisão de habeas·-corpus, que deu logar á crise actual, 
impoz .ao Estado o P rnsidente reconhecido pela minoria da Assem-
bléa, sem atten,ção ás normas 1'egaes e aos documentos eleitoraes. 

·Ora, Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal, em nenhum 
desses casos, impoz ao E stado do Rio de J aneÍro cousa nenhuma. 

O que fez o Supremo Tribunal Fe.deral; unicamente, foi respeitar 
as fórmas legaes comprovadas, officialmente, solemnemente, authen-
t icada.s, . ~erti.ficad·as, acima de toda a duvida, nas representações a 
e~le duigidas, nos tres accórdãos successivamente proferidos nas t res 
diff~i:entes phases da questão, mmca o Supremo Tribunal Federal 
exarbitou des&e terreno estrictamente juridico. E' o que é facil demons-
trar, _contr~dictando; u_ma ·a uma, as affirmações do ' parecer, todas 
ellas msubsiste-ntes, a V1Sta da lettra expressa do Regimento da Assem-' 
bléa Fluminense. · 

. N ~ primeiro luab eas-corpus, Sr~. Senadores, a grande questão qua-
se vent:lava era a _d~ saber si, na convocação extraordi:µaria, deviam 
as &as.soes ser presi<lidas pela Mesa eleita na &essão lêgislativa ordi-
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naria anteTiol' ou se aberta a sessão extraordinaria· o pTimeiro de ·seus 
actos devia ser o da · eleição da .nov.a Mesa . 

. Eis a questão da qual diepenclia o primciTo accórdão e essa questão 
foi l'esolvida em termos, que não deixaram nem ao Supremo Tribu.nal 
Federal nem a qualquer outro po'(l:e1· estadual ou na.cional liberdade 
para duas opiniões. No Regimento da .Assembléa Geral Legislativ~ ~o 
Estado do l~io <le Janeiro ha uma disposição concénente á eleição 
d'as Mesas nas sessões or.clinaria.s e extraordinarías. 

E' a do art.. 15, §. 2°, onde ·Se deterI11ina que, após a retir·ada do 
Presidente do Estado, a Assembléa procederá á ' eleição da Mesa que 
deve; servir chuante a sessão legisla tiva ordinaria, ou extraordina1;ia, 
e, ·concluída a I11esma, nacl'a I11ais se tratará. 

~'ão se póde negar a: má redacção deste texto, a .sua falta de cla-
reza, ele precisão e de simplicidade l egislativa. · 

:&fas, senhores, a questão não era saber em .que termos se ·devia 
·inteTpretaT o § 2° do art. 15 do Regimento , mas qual era a ·autoridade 
~n.stittúda por este Regimento para interpretar esse texto. 

O SR. ADoLPHO GoRDO - A12oiad:o.. · 
O SR. lfoY BARBOSA - Si -0 Regimento instituiu p ara .dar intel'-

pretação ás suas disposições uma. ·autoridade especia.1, exclusiva e i rre-
corrível, a;; interpretações1 dadas por essa aul;oriclade são interpreta-
ções que se impõem a todas as outras, que nenhuma, outra ·autoridade 
tem -0 <liTeito de rever. 

Ora, senhores, é exactamente o que faz no Re~gimento da As8em-
bléa Legislativa do E stad'q o art: 28. 

O art. 28 dispõe do seguinte modo : 
"E' vedado ao Presidente da Assembléa consultar a mesma a 

respeito ele qualquer in-terrpretação do Regimento, competindo-lhe de-
cidir a respeito." . · 

Advirto nos nobres Senadores que esta disposição nem a<lmitta 
siquer ao Presidente o dir\')Íto de consultar a .Assembléa sobre a inter-
pretação das disposições do R egimento. 

O Sn . .ÂDOLPHO GoR:q·a - .A disposição é terminante. 
O Si. RuY BARBOS.A. - Não caibe indagar si é bôa ou má, justa 

ou injusta no seu pens,amento e.sta disposição, mas o que indubi~avel
mente é, o que não póde d13ixar de se considerar é que ·se 'trata de uma 
disposição terminante, de uma disposição que faz elo P re,siderite da 
.Assembléa -0 arbitro exclµsivo da interpreta<,(ão de todos os artígos , 
do Regimento~ não permittindo siquer ao Presidente ela .Assembléa 
ouvir ·a mesma A.ssembléa sobre interpretações. 

Mas continúa o .artigo na sua segunda parte: 

"No caso de se tornar Jiecessaria interpretação authentica, 
poT não ser a <lo Presidente consoante com as artigos elo. Regi-



mento, sera esta' l.nterpretad·a mediante projecfo de lei, sujeito 
ás <lisrosições ~ regimentaes. " · . · 

Este é o unico éorrectivo admitti<lo no .Regimento da }...ssembléa 
·Fluminense para · os casos em que o Presidente, ?ºmº. ~~'.l:meneutic.a 
na suà pósição :de Presidente, interprete mal as d1spos1çoes do Reg1-
meri.to. . ' . . 
. Lógó, ·senhores, uÍna vez dada pelo ~residente ~a Assembléa_ Flu~ 
minense. qualquer ·interpretação a respeito do Regimento, . essa mter-
pretação constituirá lei emqu'anto não fôr ·alterada por um ptojectp 
vptado :Iiaquella Assembléa. · · 

O S:à. 1\'.nót.PRO GoRDO - Apoiad:o. 
· O. SR. RuY BARBOSA - Ora, disto não se tratou, ninguem absolu-

tamente alli pi-opoz um projectó nes8e sentido que alterasse a inter-
pl'8tação' do. Preside.nte; o que se quiz foi exaut_orar ·o Presidente d.a 
attribuição categoricamente confiada! á sua autoridade pelo Regi-
mento da Casa. · 

Foi, senhores, em presença âeste artigo, foi em presimça · da clispo-
siçãp deste texto do Regimentei da ·Assembléa que :se · achou o ·Su.premo 
Ti'ibunal Fedei-a], ·qwa:rido p~rante elle sé di.scutiu a questão de saber 
qu~l a Mesa légal daquella A'ssembléa - si' a eleita ná sessãó ordi-

. naria anterioi· continúava, a sel' Mesa. da Assembléa .durante a .sessão 
extraorclinaria. 

Esta questão fô1:a ·decidida pelo · Prnsidente, resolvendo este bem 
ou mal, mas resolvendo, não havia ·que pruceder á nova eleição ela 
Mesa. T1al ·é a inte1'Pretação da.dia pelo f resíi!dente da ASJSembléa; tal 
é; portanto, a lei em p1'B'sença elo a;rt. ·23 elo Regimento da Casa. Logo, 
senhores, ·quando a Mesa, ·com a interpretação dada pelo seu Presi-
dente, &usten.tava ª' sua legitimidade, ninguem lh'a pod'ia contestar: 
Essa Mesa, era a Mesa legitima da Assembléa, do Rio de Janeiro. 

Ora, senhorns, nas assembléas deliberantes, a Mesa., com a. admi-
nistração ou a <lirectori'a, nas sociedades .anonymas, a Mesa é a Tepi·e-
sentari.te jurídica dia .assemb1fa, é o -0rgão legal <la : sua v.italidá-éle, 
isso por tal modo, Sr11. Sena:doTes, que em tod~.s as assembléas ·do 

· · mundo . é <l.ogma reconhecido por · todos que uma assembléa não se 
~oneidera constituída sinão desde o mo;mento· em que se procede á 
eleição ele ~ua Mesa. Sendo •assim, a· asE~mbléa · 1egitima tinha _neces-
sariamente de ser aque11a que ·funccionasse em toTno da Mes.a" legal. 

Senh?res, ai-gumenta-se ·com a consideração de ma.iori'ar ou mino-
ria, ma.s si fosse possível admittir que uma parte do Senado se sepa-
rwsse da outra, que 32 membi:os desta Casa, desagg_regando-se dos outros 

· 31, . :·esolvess~m funccionar fóra desta Casa, debaixo de uma presi-
dencra que não ÍOS&il a ela .Mesa regufarmente eleita. peló Senado, por-
ventura essa fracção elo Senado1 pelo · facto de- Jõncerrar em si · maio1· 
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Írn:mero de Senadores, fica sendo o Senado.: legitim·o si eila funccionava 
fóra da sua Mesa debaixo · de uma presideµciE\: que .nãó ·era legal?-

. · -o· SR AnoL;HO GoRno - Era · um ajuntamento illicito. · 
O SR. RuY BARBOS.A. - Era um a.juutamento illicito, não era o 

Senado Brazileiro. Não ha, senhÕres, nada mais claro. 
Por uma desgraça, ,que Deus nos livrn, cortassem, a qualquer de 

nós, as duas pernas, não succeeleria, que esse individuo ficava dívi<lid..o 
ém âua-s. individualidades. O humilde, · que se está dirigin_do á asserribléa 
neste momento, nãq· ficaria sendo ·dpus Ri1,ys pelo facto de . lhe . terem 
'.corbacl'.o o corpo pelo meio. Naturah;nente, a _minh·a indiviq"\.rnlidade 
ficaria -0nde estivessem os Ol'gãos essenci~es .d\l; minha v.içlã, o n;iceu 
c.m:cbro, o meu coração, os centro~ ,..nervosos da n;ti:nha e·nérgia vitál, 
-da: nJ3,..11ha cimulação . organica. · ' 

:O SR. ÂLFREbO Er.ús -:- Apoiado. • 
O SR. RuY ·B.A.ItB-OSA - Claro é, portanto, senhores, qµe a .d~visã:o 

·.de u:r;n corp.o em duas partes não constitue necessaria~ente u'ma duali-
dade ela entidade· do j.udividuo ou do corpo organico. · 

·O SR. ÂLFREDO ELLrs - Apoiado. 
·O SR. RuY B.ARBOS.A. - A parte. que .se separa, sem levar os ele-

:rMntos essenciaes ela vida, G uma parte nl:orta, que nãG c9nstitue indi-
vidualidade por si mes:iritt. . · . · 

1 • 

Eis, portanto, &rs, ... Se:,11adores, a. situação, diante da,: qual se achou 
o Suprnmo Tribunal Federal. 

· A interpretação do Regimento da·da pela unica au:toridãde i"nsti-
·tuida P.or e.lle para o interpretar, e&Sa interpretação dizia que a Mesa 
-legit:in;ta da.quella Assembl~a: era a Mesa legitima, na sessão o·rdinaria 
antel'ior. E o Supremo Tri"fmnal folheou o Regimento· encontrando nelle 
o -a1't. 28, pelo qual ningu13ni tinha o direito ele revel' a interpretação 
·dada pelo P1·esidente. Reconhe:ceu .como _um facto material, . innegayel, 
a legitimidade absoluta da;quella Assembléa, como a vetdadeirai: Assem-

. bléa · d:o Estado. · 
Exerceu o Supremo Tribunal neste caso alguma funcção de arbí-

trio? Não. Reconhece.u urq. titulo legal, verifica·do materialmente pela 
apresentação de do~mmento que o comprovava de um modo authen-
-tico e irrecus.avel, como si diante delle compa1·ecesse um índivid110 · 
.qualquer com o titulo· de acq)Xisição de uma propriedade ou da nomea-
ção para um cal'go publico. feita pela autoriâ:ade competente. A no-
meação, o acto de insti.tuição, na hypothese, era o acto de inte1·pretação 
do Regimento foi.ta pelo Presidente .da Assembléa do Estado. Esse 
acto de interprntação do ~egimento declarava· quê nai sessão extraor-
dina1'Ía não se procedia á eleição de nova Mesa, dava caraicter de Mesa 
·legitima na sessão éxtrnmdi,n.aria á Mesa legitima na sessão anterior . . 
- . O SR. · :fy[EI\TDES DE ALMEIDA ~. A Oommiss~o declarou aqui no 
Senado que essa era .-à Mesa legitima. · 



135" 

o sn:. RuY<É'á.Rios1: ~ Óra, si a ·honrada ·oommissão: do Sen:~:q.o 
reconheceu que essa era ai:·.Mesa legitima, claro está que no· priméiro 
açéórdão · o Supremo Ti·ib!ina.i ··n_ão . ~~poz ao E~tàdo · do R~o cousa 
nenhuma. O Supremo Tribunal verificou um titulo míttermlmente 
legal de umà 1qu~lidade juri~ic_~ · allega·da ~ pefo . imp~trante, de ·· um 
re.curso. esta-belecido· n.a Constituição · do Tegnuen. . . 

Ora, ~ prirucipio '·corrente e incoriciissO'' é que o caso se torna. jnfdi·~ 
·éiario Eempre que alguem, · perante um· tribunal -qualquer, Ç!Omp~rece 

· ':i-eela'Illando o reconhecimento de um cj.ireito ·comprovado por ·um titulo 
material e indiscutível: Nesse; casos; eni' que pão-pôde have'r- arbitr~o 

. para ninguem, não póde haver ·arbítrio pm:'.l o j:uiz' que á julga·,· como 
não poderia haver .arbitrio para o Governo, inte-rvirrdo _administrati-
vamente-, riem · Pª!ª ó · Oo11gresso, -,inte~·v~:ç:dó_ legislativamente. N ui:n 
cas·o desses, a .· funcção· é essencialmente judici~al, plOiJ.~l'.]_Ue ·a funcção é 
essencialmente judicial to(j.a; a -vez .que' ella . não ·envolve discreção 
a1guma da parte daql'lelle . . que a exe.i'ce.: As exoopÇÇíes ab~Has. todas 
ellas .se fundam ·na consideração de · que a Tegião política, ·a; i:egião -
vedada iJ. Justiça, é. aqu•ella onde' OS · outrOij -dous .. ramos ·do poder· naci.o-
na:l -exerceni funcções discrecionatias; . 01·a, .sob1;e este· pçinto, nei;n. o 
Presidente da Republica, nem 0 Congresso Nacional poderiam; ter 
discreção nenhuma. Qualqu~r dos tms poderes do -Estado, que• delle 
houvesse de conhecer, teria de se inclinar á materialidade absoluta 
do titulo allegado por aquella Assembléa. ·. 

O ·SR. LÉoPo:i;,Do DE Bm,HÕEs ~ Ei;te ponto já está reconhecido 
pela _propria Commissão. 

O SR. RuY BARBOSA .- Ora bem. Logo está :dad"a a tesposta pela 
propria Commissão a si mesma; está justificado o púmeiro accórdão 
do Supremo Tribunal e está demonstrado que neste primeiro ·acc9rdão 
o Tribunal não efOTbitou da funcção. · . ' · 
. : Ago'.ra,, flenhores, . o segundo •acoórdão, aquelle em qlle - a honrada 

·Commi·ssão · argúe -o ·.Supremo Tri1unal <le have.r pela ·.segun:d:a · vez 
im:Qosto áquélle Est!J,do a ,sua vonta:de, a questão domina:nte qu,ahdo 
·s(:) impetrou o segundo · hab(J).a·s-corpiLS, er&- ·a de saber si a Mesa da 
Àssembléa: Fluminem1e procedera ·ou não pro~de:ria noS" limites das . 
·suas attribuições, mudando o local em que devia funccion·ar. · · · 
· Não rememoraTei por excusados os .factos que deram logar a esta , 
ql'.es-tão. ~abe-se que a Assembléa i·e~onhe;cida · pelo ·Supremo Tribunal 
Fede.ral vrn a sel'ltença daquella Mag1strathra desrespeitada pelo poder 
pubhco ·no Estado .. MaTudou-se-lhe tomaT ·de assalto a casa, occu:pal-a 
e vedar· a entrada ao:S membros daquella Assembléa. · 

·?T0i á vista dessa circ_umstancia violenta ·que a Assembléa reco-
n11ec1da pel? Supremo Tnbunal FedeTal-- recC!rreu pela . segunda vez 
a esta M~g1stratura. Reconeu porque tendo-se-lhe negado o i-ncrresso 
na cas1t onde a Assembléa devia fimccionaJ.·, ôu. ella se teria· de re~gna1~ 
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ao &ttentado qu(l a esbulhava do seu' direito judiciariam.ente -rnconhe-
cidq, po11que ní[o &Ó era ur11·a abdicação do .seu ·direito, coµio uni· crim~ 
contr-a seus <lev;eres de repTe:se:qtantes do Estado, m!J,S ainda porque, 
ou .ella. teria de se resignar a isso ou teria: d-e escolher uma localidade 
onde funooionar. 'Podia a Mesa da Assembléa pro.ceder desse modo?· 

. . Ora) senhores, eviden,tenwnte. ~ão 4aviJi mister -çlisposição eilpe-
cial p~i_.ia que ·a Mesa de uma· Assembléa clelibera11te, inhibicta mate-
l'if!lmente de e~ercer a.s sµas fun.cições no local orQ.inario, elegesse outro, 
onde essa Assembléa cumprisse o seu · dever._, Pois alguecqi duv~daúa . 
d!!. -corgpetencia da Mesa do Se:i+·ado paTa .nos convocai: a ,reunil'l~10-nos: 
ejn .ouh'a qualquer casa dessa cidade si um ince:p.dio ou um facto .d.e 
Í01'ça mE1ior semelbaP:te clestruisfl'l o edifício do S~µa·c;to? · . . · 

O. SR. Ar,FREPO· ELLJs - _.'\.pi e~tá o €Xeinplo da OaJ+lara, qu.e se-
mt:1do1\ para o Palacio }ifo~1roe, 

O SR. Ru~ "BARBOi:JA - ' Por :p::mito· menos a Camara . elos Pepu.-
tados, como bem le;mbra o illustre Senador~ tnnsferiu a ;iua séde pa:ra 
o Palacio Momoe. . · 

~O SR. An.oLPJIO GoRno ........, Só é valido par~ esse edificio/ 
O SR. RuY BARBOSA - Mas não faltam disposições no IWgimento· 

que autorizassem a Mesa a se haver como se hou-ve. · 
E' certo ·que não é o paso do art. 21, .on·de se diz: 

-"Compete exclu(livamente á Mesa ela Assembléa: 
~ 3. º - Oonvo>Car e·xtra01•dinariamente a As~embléa, , quando· 

neste sentido Teceber representação da maioria· dos Deputados. 
:§ 4. 0 Mudar, np intervallo dais sessões, por motivo de con-

veniencia publica, .a séde da Assembléa, na. fórma d:o paragrapb0> 
antecedente. 1 ' . 
Aqui se trata da mudança· da séde da Assembléa, caso quç se deu 

-no Rio de Janeiro, quando a sua Capital se transferiu p ara Petrópolis. 
Nestas condições, a· Mesa da Assembléa não podia deliberar sinão 
mediante represen &ação prévia da maioria dos Deputados. E' o caso· . 
da nuidança ele séde, isto é, da transferencia da Assembléa de uma 
cidade· para ovtra, de um para outro povoado. Mas aqui o de que 
se tratava era de mudança ele loéa l, na mesma cicl:ade. E para i sso, 
quando a autoridade ela As?embléa, pelos seus poderes implicitos, lhe 
não dessem a: .attribuição de fazer ·o que fez, essa attribuicão e tava 
indicada no iaTt. 183 do Jlegimento, onde se diz: , 

"A Ooi+tmissão }le ·Policia poderá requisitar a fo~·ça armada 
.e fawr uso della_ todas :as vezes .que o julgar nccessarío para 
e:x;ecutar este 1Wg1mento e manter a 01'dem; e bem· as$im empre- · 
gar quaesquer outros meios conducentes á ordem e segurança, ·que 
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é ()brigada a ma11ter ·<'i~ntro do edificio ' da Âssem.Pléa ~ nas suad 
iml:r).ediaçõe(l.'' . 
Ora, vê-se, portanto, qu<e a .Mesa é o a'rbitro das· medidas de . ordem 

e segurança necessaúas á .Assembléa, para que ella possa funccionar 
. regularmente. Evidentemente, a primeira das · condiçpes dê o·rdem e 
.segµrança para .. que possa ·funccionar é o locar onde delibere. 'No local 
existente, não 14e sendo peTmittido 'enh.,ar, porque á força ·do Estado 
lh~ não consentia, teve a Mesa de recorrer a outra habitação·, conforme 

· . as Me·sas de outras· Âssembléa:s teem po'sto em pratica. . 
· Â Me~a da Assemblé'a do. Rió de J anejro, lia representação que 
dirigiu ao Congresso N aéion,al em 13 de ·outubró' .de rni4, alléga diver-
sos · :precedentes, conclu.~entissimo.s , todos elles: 

·. ,; Ainda ha pouco a Mesa da Cama1:a dos· Beputados· irans-
feriu por acto . propri:o para o Palacio : Monroe o loc_aJ .de .suas 
sessões, sem consulta: á Casa. ". · ·, · . ·· . · 

,,, Assim procedeu tambem ·(diz a Mesá da Âsserríbléa) o a·otual 
Depufado .Fedeí:al Alves Costa,. mn 1910.r QwaDq-0 , o então P1>esi-
dente do Estado, Dr. Alfredo Backer, transfeTiu ·a séde . da Âssem-
bléa, sem :designar· o edificio .de s1.u1s sessões, a.quelle Deputado,. 
então Presidente ele wma da.s Assembléa:s qu~ . s~ . disputavam a 

' legitimidade do mandato de ' respeptivos' mempros; designou·, poi· 
'àcto da . 1'.fosa e mediante eclitaies, o edificib em que a As,sembléa' 
deveria: funccionar. E igual. pmcedimento teve o Dr. Modesto de 
Melld, Presidente que era <la outra Asoombl.éa em litígio. 

E ainda . naquelle anuo, já sendo então Presidentes respecti-
vamente os Drs. Sebastião de· Lacer·da e Edwige·s . de Quehoz, 
tendo ·as suas Asoomb léas deliberado por votação transferir ele 
novo a sua séde ·de •Petropolis para Nictheroy, , foram as rnspect~
vas Mesas, por acto · proprio, qu~ designaram -0 edificio para: as 
suas sessões na &éde escolhicla pela Asseinbléa." · 

De mo·do que, Sr. Prcsi-rui·nte, al~m de tudo mais, o acto da Mesa 
da' :A.sseI1.1bléa, mudando o local em que ·devia .funcc.iornú-; a.asenta em 
numerosos preoedentes, legitim;.ados pelo concm·so ela rnsponsabilidacle 
·ae todos ·os hqmens de todos -O•S partidos naquelle Estado. 

Üra, sendo assim, ·Sr. Presidente, no segundo haboos-corpits o 
Supremo Tribunal se achava diante de uma questão liquidada pelos 
termos· do R,egimento da Assembléa, com 'ª mesma evidencia e a mesma 
jndisputabilidacle <lo primeiro caso. Allegava-se a illegitimidade desta 
Assembléa por não fonccionar no local habitual das suas delibera-
ções, e . ·a Âssembléa mostrou .que não funccionava: no local ordinario 
das iSuas dclibeT~ções · porque a esse local lhe fôra vedado o ingresso 
pela. força p11blica do Estado; e a Mesa, no uso da mais corriqueira 
·de ·si1as attribuiçõf:ls, Tesolveu então mudal-o. 



:i38 

Eis CO·~O· se' jnst:ifioa o segundo áccórdão com a niesnia limpidez, 
com a mesma· facilida:de com que ficou justificado o primei'ro. 

Quaes ·eram, Br. Presidente, as -01itras questões, as que, a propo-
.sito do caso do Rio de J .aneiro, Telativamente. a ellas no ~stado se 
'luscita:Tam no Suprnmo Tribunal Federal~ 

A primeira era a de ·;i~ber si a .A.ssembléa, em ~ssão extra~r<li-
. naria, podia deliberar s{)bre ma teria extranha ao ob~ecto da; convo-
cação. Aqui, 'SenhoTes, já se t~·ata de assumpto submett1do .ao Supr~mo 
'Tribunal Federal. Quando· se tratou da impetração. do terceiro accór- · 
dão, tinha .. {) Supremo Tribunal reconheqicÍ.O ~ 4.-,ssembléa w·esidida " 
pelo Dr. João Guimarães. . ' , 

' O actó do. S1i.premo Tribunal '.Federal acha~a-se r~forç:J.do não .só 
pelas considera.çõe·s que acabo ·de. 1allegar, mas ainda pel? consenso ~os 
proprios adversaTios da Mesa impetrante, os quaes hav:iam p1·o·ced1do 

·pela mesma maneira, ·abstendo~se de el~ger uma n{)Va Mesa e consti-
tuindo-a debaixo de cuja presidencia funccio:p.ava .com o Vice-Pn:.si:-
dente eleito na sessão or:dinm:ia anterior e dous ·supplentes d.e SecTe-
ta.rios eleitos. na mesma occa.sião. Pelo mesmo -modo, essa fracção, que 

. acoima vá de illegitimiclade a Mesa da .A.ssembléa Fluminense, porque 
essa Mesa devia te1· •sido 

1 
eleita de novo, para 'ª sessão extra-ordíuaria:, 

·essa 'inesma fracção d;a Assemblé'a se . ateve ás mesm&s normas, éooisi-
. deranclo como seu PresiQ.ente, Presidente . de sua Mesa e .'seus Secre-
tai-ios o Vice-Presidente e dous supplentes. de .Secretario eleitos na 
s·e·ssão ordinaria anterio11. Não ha., portanto, cousa mais futil, mai'.s 
frivola, mais insubsi_sten\e ·do que o argumento e-em que se prete11de 
sustentar que póde haver duvida de especie alguma sobre a competencia 
legal da Mesa ;que perante o Supremo T·ribunal Federal comprovou 
as nzões do primeirb hape.a..s-co1·pus. ' 

· Ora, ·!!i bem procedeu a{) .· conceder estes düuS habea,s-co?·pus o 
Supremo Tribunal Fede1·al.; si, pol"tanto, a Mesa impetraaite deste" 
dous h!abe.as-corpus era a Mesa legal da .A,ssembléa Flµ~inense; si, 
conseguintementeJ a Assembléa Fluminense era a1quella que funccio-
navia .debaixo da pres.id~ncia dessa ~Iesa, quando 01 ·Sr. Dr. Nilo 
Peçanha compareceu de·aµte do Supremo Tribunt!l Federal com o seu 
titulo de reconhecimento dos seus po·dere1S por aqueHa Assembléa o 
Su:premo Tribunal F ede1•al se achava nfl, mésma situação em que' se 
achou nos dous caoos 1ante1-i'ores, de conhecer o titulo absolutamente 
liquidado. · 

O SR. :MENDES DE ALMEIDA - "ão apoiado . O caso em outro; 
depois mostrarei. 

O SR. RuY BARBOSA -- Notem bem {)S nobres Se:p.ad{)res que ·nunca 
o Supremo Tribunal Fed19ral penetrou nas Tegiões poüticas do assuni-
pto, nunca se pTopôz .a ·conhecer <la legitimidade 011 illegitiinidade da 
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verificação de poderes, nunca inte·rveiu nos factos relatiyos á eleiç~o 
. de Presidente do Rio de J •aneiro. , 

· PeTante o Supremo Tribun.al Federal compareceu o PTesidente 
·reconhecido pela Assembléa legal, reconhecido pela Assembléa cuja 
legitimidade estava verifica<la· deante dos titulos ína:teriaes . po1· ella 
apresentados; compareceu deante · del:le o Presidente rnconhecid-0 pol' 
esS'a· Assembléa, e o Supremo Tribunal FedeTa:l, Teconhe.cendo ~sse 
Prnsidente, não fez mais elo .que 'l'econhecer o acto prat,icado pela auto-
'ridade pub'Nçia a quem se tinha reconhecido como indubitavel a funcção 
de praticar esse -a;cto. 

·V ozEs - Apoiado. , 
O Sn. M:ENDES DE ALMEIDA - Não apoiado. · 
O SR. RuY BARBOS.A. - Qual em a ·objecção que a Mesa, portanto, 

á. esta· légalicladre podia oppôd · -
Era a obje~ção que se leva.ntou, sus~ntanclo~1:.e que a Assembléa 

nas sessões .extraordinaÚ·as não pócle delibénr sobre mater.ia differente 
'daquella q~e cliz respeito- ao acto da sua convocação. · 
. · · E~s o· sophisma com 'que se pi·o.cm•ou balburdiar uma evidencia 
tão evidente. . 

. .Ora, senhore-s, em. vcrclac1e esta é 'ª disposição da 0-0nstituição no 
· attigo especia:l qwe disto póde Se occupal'. 

. A Constituição · elo E stado, no art. 8°, paragrapho unico, assim 
determina : · 

''Nas sessões e:s:t'raordinariaiS não podel'á ·a Assemblé~ deliberar 
sobre materia differentc daquella que motivou a convocação." .·· 

Mas, evidentemente, esta disposição deve ser entendida em habeis 
termo.s, poTque, a despeito clella, ha muitas e muitas funcções da Ássem-
bléa que não podem deixar de ser exercidas por ella, embora seja extra-
orclinaria a •ressão em ·que estiver fuuccionando. E' assim, senhores, que 
no art . 26, onde 'se trata {lais. attribuições da Assembléa Legisla:tiva, se 
enUDlera entre ella·s, a de ·conceder licença ao PTesiclente do Estado, 
para retiTal'-se cfo territoáo deste p01· mais de 30 dias. 

P ergunto eu: si. o Presidente do Estado, por motivo de necessi-
dade, requereT da .A,ssembléa UDla liée~ça durante -~ sessão extTaoTdi-
nru:ia, poderá eximir-se 'ª Assembléa de conhecer d-0 seu requerimento, 
pela coru&icleração de ser extraorclina1:ia a sessão em~ que está funccio-
nando? · 

Evidentemente não, ·e depois darei a razão por .que. Outra attri-
buição ·elo. mesmo genero: "e1aissar O·S podeTes ao Presidente dci Estad-0 
·em casos ele enfermidade que o pTivem do exei·cicio do ciiirgo, plena-
mente p.rovada.e reconhecida .por· dous terços dos ·Deputados presentes". 

Senho1·es, '8U'pponhamos que endoidece· o Presidente d-0 Estado. 
Notoriamente ei~tá .funcci-0nanclo em sessão extrao'.l:dinaria a Asseni.bléa 
Legislativa. PocleTá ella: deixar de exercer essa attribuiçã-0 que a O<m-
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stituição do .Estado lhe reconheoe, unicamente po1•que é extrao1:dinaüa 
a sessão em que tr·abalha? 

"Dar posse ao ·Presidente do Estado e. seu :Substituto legal, q11ando · 
assumir o Governo". ·Poder-se-ha: eximir do· mesmo mo.do a essa Ílm-
cção ·a Assembléa? . . . . 

"Processar, po.r -iniciativa sua ou d~ qualque~· cidadão, o Pr~si
dente e o · Secretario do· Estado, nos crimes de respon.sabilidade até a 

. pronunciá, inclusive." Descobre-se que o Presidente acRba de perpe-
ti'a·r abuso.s graves contra o ThesouTo do Estado . . Incorreu em um 
crime de malversação, delapidação, suborno. Ha de ficar. no Governo 
do Est'a_do um criminoso notorio, um l a:clrão conhecido por factps cle-
nunciàdos á Asseinbléa;, unicamente porque essa Assembléa se acha 
fu:nccionando em sessã.o extraQrdinaTi~, .a pretexto. de que n~·s sessões 

"extrao.rdinarias· ·ii ··.Aiseembléa ' não . pócle conhecer sinão -do objccto de 
su:a convocação? · · 

. "Au.toTizar o processo ·do Presidente." 
"N omeaT uma Oommissão de Deputados que, oonjuuctaínent-e 

com os desei.nbargad-0res, constituirá o tribunal P.e J usttça par.a julgar 
o Presidente." 

· "Processar e julgar os desembargadores-, etc., etc." 
"Appro.var á:S reftjTmas, aposeritadoTias e jubilações, concedidas 

pelo Presidente." . 
O P~·esidente pratica um desses .actos, submettenclo-o ao conheci-

mento .da Assembléa, mas esta, como · está funccionanclo extraorclina-
TÍamente, delles não póde conheCBr, porqu,e o art. 8° diz que a Assem-
bléa funccionando . extr!j:ordinariamente . só -se poderá occupar df! obje-
.c.to de ·sua conv>0cação. . · · 

Ora, senhores, tudo isto são absm·dos, disparates, que se não podem 
admittir, que se não podem consultal' com o s~so do legislador consti-
_tucio:ó.al. P9rtanto, .a cj.isposiç.ão do; art. 8° ha de . ·ser e11tei1dida em 
ha·J;ieis termos. Os habei.s teTmos são es'tes . 

O SR. MENDES DE .4LMEifü .. - Em caso de força mai.or . 
O SR. LEOPOLDO DE BuLRÕEs -Assumptos qué n.ão são legislativos . . 
O SR. RuY BARBOEfA ·_ os· casos de foTça maiÚi· e oi3 a sumptos 

que não são legiE-lativos, ou aquelles outros que pelos teimos das leis 
em vigor impuzerem á Assembléa deveres que tenham de ser nece2sa-
ri<amente exú·cidos sem demora, e é -0 que se dá cóm a verificação dos 
poderes do Presidente eleito, pórque o aTt. 158 da mesma Constituição 
do' Esta_do cleten~ina: "Tres dias depois <laquelle em que, pela lei elei-
toral, tiver terminado o prazo- dentro d-0 qual elevem ser remettidas 
as actas dos differentes collegios eleitomes, o Presidente ela Assem-
bl~a marcará para ordem do dia subse.quente a eleição de uma com-
mis.s~o de nove Deputados, vota.ndQ-se em seis nemes, paTa apu1·ar e · 
vehficar os poderes do fresidenté e Vice-Presidente <lo Estado.'' · 
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Ora, ,senhores, este prazo é de 48 horas, segundo o art. 90 da lei 
eleitoral. 

Estava, pois, rntrnida em ·sessão extraol'dinaria a. Assembléa do 
Estado; perfizera-se o pTazo estipulado no art. 158, da Constituição, 
os tres dias alli marcado~, o prazo em.fim estabelecido, ,em face, ·pois, 
do :art. 158, a Assembléa Legislativa. tinha ele pToooder á verificação 
de poderes do Presidente eleito. A funcção d~ que se tratava: não eTa 
uma funcção legislativa. A fimcção de que se tratava em uma funcção 
que tinha prazo certo., que tinha de ser exercida nos di as fixado..;; em 

. lei. Logo, Srs. Sena.dores, muito legitimamente funccionaTa a Assem-
bléa Legislativa do E·stado pTocedendo á veJ:"ificação de poderes do 
Governad(n· eleito., e ·quando este, com. o . titulo do seu Teconhecimento 
forneçido pela Mesa da Assembléa já reconhecida como legal, compa-
receu diante do Tribunal solicita:Ildo o 1v.ab~as -corpi1.s paTa a sua ma-
nutei~ção .no carg·o que constitucionalmente lhe competia, não tinha. 
outro caminho a segufr o Tribunal, sinão Teconhecer o facto consum-· 
ma.do, cedeT ao direito verificad·o, dar a fo1·ça legal ao titulo ·creado 
pela auto1·idade competente. Não houve, poTtanto, intervenção ne-
nhuma da autoridade judicia·ria no domínio extra-judicial das attri-

: buições de qualquer ciu t ro poder. · 
Eis, senhores, portanto, cxamina·dü' o- parncer na parte rnlativa 

aos ·factos que constitue:iµ o caso d.O Esta.elo d·o Rio. 
O SR. AnoLPHO Go-RDO - E' sophistico nesta. parte. 
O SR. RuY BA~BOSA - Nesta. parte, com a devida venia, direi que 

o ·parecer é sophistico e inéxacto. Não é íiel aos factos e iúoga: ao 
Supremo Tribunal :accusações evidentemente gratuitas, infundadas e 
injustifica das. · 

Terminada es ta parte .(la rui1ilia demonstração, Sr. Presidente, 
é claro que a minha tarefa não está sinão em meio. Não a po.sso dar• por 
terminada nesta. sessão, indo encerrar o meu di&eurso de hoje, visto 
que se me annuncia de toda ai paTte estar concluida a hor·a. Declaro a 
V. Ex. que continuo o meu discurso a,manhã e peço a V . Ex. que me 
mant@ha a palavra para o. meu diTeito , embor~ deste modo continue 
a fatigar a attenção . dos meus hoarados collegas. (Não apci.aãos. ) 
Fàl-o-hei amanhã, entTando, então, ee a minha saúde, as minhas ÍOTça-s 
-0 a Prov.id~ncia Div.ina me permittirem, na parte mais elevada, rurais 
nobre e mais ag:r-adavel de meu trabalho - no exame da grande ques-
tão constitucional que eu procu:rei ventil ar :h:;v medid·a elas minhas 
poucas· forças, mas com a energia da minha profunda convicçãó, mos-
trando ao1s meus homados cóllega~ a cuúalidaide, a constitucionali-
dade, a irreprehensibilidáde com que procedeu o Suprnmo Tribunal 
Federal, honrand~ ~ais do que nunca, desta vez, . as al tas atu·ibuições 
qu:e a nossa Oonst1tu1ção lhe conferiv, .par a su<iténtação deste Tegimen, 
para sua honra, para sua grandeza, par.a o desenvolvimento da nossa 



- 142 

civilização, para que a I1.epublica neste paiz mereça a distin~ção. ~e 
se designar pelo mesmo nome e de. emparelhar pela-s .mesmas mstitur-
ções com o grande modelo da Amer1ca ·do N O'l·te. ( 111 itito b em1.) 

O Sr. Preside·nfo - Fica adiada a discussão pela hora. 

• 

0

SESSÃO DE 22 DE J,ANEIRO 

O Sr. Ruy Baribosa C') - Sr. Presidente, vejo que a materia. 
interessa muito pouco. a esta augusta assembléa ; mas, não obstante, 
cumpTÍrei o meu <lever até onde rui minhas ÍOTças me ajudarem a cum-
pril-o. · 

A opposição do PaTtido Republicano ConservadoT á so,Ji,1ção ju-
dicial'ia pl'onunciada no caso do Rio de J anefro, estriba-se em duas 
grandes objecçõe:S: a -primeira, que nega absolutamente a demissibili-
dade legal do· habeas-corpus, n·o easo de que se trata; a segunda, a que 
peremptoriamente affirma a · incompetencia absoluta dos tribunal:)s : 
no•s casos políticos,, .e com e·Specialidacle naquelles que disserem r ms-
P'eito. á verificação ·do titulo legal elo ·Governo d:o E stad•o . 

E' :Sobre o · tel'1'enq frnuxi.s.simo desEies ,dou:s erros ·que, ·como s{ 
se tratasse ele base ,as.s.az solida p a<ra as·sentar o •seu canhão de 42, o 
Partido · Republicano Consenador i-eiviJ!!dica para· o Oongres,so Na-
cional a competencia ele revogar o 1art. 6°, § 4° da · Constituição e o 
art. 69 da mesma Constituição., · pam mandar qúe seja solemnementc 
desobedecida a sentença <lo, .Supremo Tribunal Federal . · 

Si os nobres .Senadores me permitt·em encaraTei -suceernivamente 
as duas objecções e considerarei depois a 1'8ivindicação final. 

Não é .de hoje, .Sr. Presidente, que os homens <la força dos que 
se exagem·ram na aut'oridade, que os e-spiritos revessos. á.s gamntias 
liheraes reagmn contra. a · de hab.&(Jj8·co·pus, buscando pôr inteiramente 
fóra do rnu •alcance -0.s abuso.s do· -poder. · . · 

· Já sob o. Imperio, jam 1851, em 1878. e 1883, se procurava e•sta-
belecer a doutrina 'de q110 a garantia elo hab;,e1as-co1·pws se não estendia. 
ás prisões administrativps, ás prisões determin.adas pelo Governo · Im-
peri'al. 

Sobre este asstimp.to consultou com o. seu parecer, entre.tanto, em. 
187(1, o Conselho <le Es-ya<l-0<, e tre.s notaveis estadistas do Imperio, os 
Srs . Dantn:s, Abaeté e I,afoyette, firmaram o grande principio de que 

. ( •) ·Este dit;;<!u:rso .não foi r e-vist-0 ,pelo orador. 
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.0 li;abeas-co1·pus a:braµgi·à toda's aii pnsoes, exceptuac1as unicamente as 
prisões militar·es e a.s prisões para rncnltamento. . 

• · Deste ·assumpt-0 'Se teve de occupar em 1878 e em 1873, e:µi al-
glins editoriaes memoraveis, -0 Jornliil do Oo?n~e1rcio, folha que naquel~ 
les tempos não inte.rvinha siu.~o n:as grandes crises, para trarer se;m.pre 
no meio ela luta. elos partidos, uma palavra de serenidade, a s-0lução 
justa e :a deósão liberal. . . · . . . . 

Interveiu em 1878 e 1883, n'esta questão., O• J orn)al do Oopiniercw, 
para Teagir contra os mini·stro.s que pretendiam consi·derar ~mmune·s
a.s garaiD.tias <lo habe',O;S-CIOrprus ás prisõ0es a{lministrativa.s. E' a mesma 
objecção, o. mesmo espirito de rnsistencia contra a velha e' sagrada ga-
rantia liberal, a que ·a, libe:rdade, ne'ste paiz, tantos serviços tem <lervido .. 

Ainda r eistl'ingida ás pwporções em que a manbem a legislação · 
imperial, essa garantia) affirmava ·a.o espirito .exageradamente con-
se'rv.ador e aos liberaes, e'squêcido•s ·do· hom. espirito das suas crenças, 
um ohstaculo· insuperr.;avel" á existencia da ·a;utüriclade e ao . e'.Xercicio 
01;clina1'Ío do's ·actos cl-0 poder. . 

Agora temos a reacçã-o contra o hab&as-corpns firmadá em outro. 
terreno, dep·oi:s que el'lsa instituição· passou pela transformaçã-0 :a;mplia-. 
tiva que recebeu com o nov-0 regii;nen. Agora uma escola da indole 
l'úStrictlva O pretende cÜ·cumscrever a uma esphera limitada como a 
su a- .antiga e·sphera;, reduzindo-.o ás 0condiÇõe·s de um recurso· ·utilizado 
unicamente .nos casos em que se trate de acudir á liberda·de de locomo-
ção, de manter o que. se · chama a liberdade' corporal, de a·ssegurar ao 
individuo .a ·sua faculdatcle •o:i:dina:ria e legal de se mo•ver , de ir e vir, de 
en trar e sahir. Eis ao· que .se r eduzi1'a .o halie'Ll-S-corpit'P, amesquinhado 
pela interpretação constitucional com que .alguns espiritos o interpre-
t am no te'.Xto da carta; republicana. · 

~)r.a, ·:Srs. S0nadoa:es, em apc·i,o. dessa hermeneutica eu não vejo 
sinão a aut.oridade muito· respeitavel, ma.s susceptivel de· erro como 
t o<la·s ,as aut~ridadl'Js,_ de algum; homens emi]leutes, um dos qu,aes me 
merece especial ·Wnsideraçã:o, como um ·dO·s il1estres cuj·o· saber, cuja 
compete.náa juriclica illustram o . Supremo Tribunal Feder.al. 

Sr. Presidente , ·a que•stão· não se ha de resolver pela autoridade·· 
a que~tã-0 resolve~se pela evidênci•a literal° · clol'l textO·S. A questão estã. 
1'€-.SOlv1da pelo ·COnf.r.onto d-OS! textos -actua•B-S CO'lll { loS texto& antio·os 
;p·el~ C?nJron.to. da_ letra das instituições republicanas COm a letra da~ 
mshtmçoes lmpenaes" 

Si a Constituição de 18!H p1'e'tendesse manter no Brasil o ha,l;e°irm-
corpu~ c?1:1 o,s mesmo•& .li.mite:S ~es.sa garantia durante -0 Imperio, a 
Oonstitmçao ·de 1891 teria, procedido em r•elação ao 7vabeas-co1·pus como 
procedeu relativamente á in~titi:ição do jmy: . A respeito do J m:y-, diz 
.formalmente o texto constitucional: "E' mantida a instituição do 
Jury" .. · 
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O alc-ance .dess,a proposição J1.a sua · simplicidaide é tra1lspa:fe.11te. 
Qua.ndo se mantem uma instituição manteni-se o que existe, mantem-oo 

.o que .se acha estahel·eci"do, Dllli11tem~oo o que se enconh'a, con~oli.~a-~ 
o que es.balva. E' por ísiJo, Sr . PTes1dente, que, clefoendencfo• a mst1tu1- · 
ção dó Jury, já contra a legislação de alguns Estados, já c.cint~·a cer-
tas· leis republicana.s, eu as .cousidei'ei sempre como incoustitucrnnaes, 
porque, á vista dos termoe,s oom que ·se· exprime a no·ssa declaTação 
'constitucional d direitos, entendia. e entendo não ser licito ao 1egis-
1'ador 01,dinario submetter -0 jury a qualquer alteração _que o modifique 
substancialmente, que altere as suas feições antigas, que mude a sua 

·uatur·eza definida pelo texto da legislaçã-0 impeTÍal. Tu-dio isto qne a 
Constituição ele 24 de fevereiro estabeleceu foi mailltido na institui-
ção d.o jury . 

Não foi ~:lieste modo que proce·deu a .Constituição Republicana no 
tocante ao _habeia.s-corpit'S . No Imperio, bem sa.bem os nobres Sen~
dores, '° habe.ais-corpws nãio tinlLa in,stituição constitucional. E lle 1las-
ceu do Oodigo do Proces~o, pelo a.rt. 340, que -defi.niu o haber,LS-cOrpus 
nestes termos: · 

"Todo •o cida{1ão que entender que elle ou out1'8m soffre uma. pri~ 
são ou .co.nstrangimentq. il~egal em sua libeT-dade tem direito de P'e.dir' 
uma ordem d.e hab-ecris -corpils em . seu favo'l· . " -

A proposição é daq:a : tem -0 cida<lão o direito de pedir uma ordem 
-de habeas-corznt'c em favor <laquelle que estiver soffrendo uma prisão 
ou um consti'angimento illegal em .sua liber<la.de . Aqui s acha clara-
mente -definida ·a u.atureza rnate:rial dai lesão a que o habeM-co1·pu'fJ, 
no a:utig'J regímen, tinjia de acudir .com o seu rem~dio tu teJai.· , Este 
recurso estava confiadq ao .ca1So em que a liberda:de soffresse poT um 
con-stTanginrntO material, coinstrang:imento que ·se definiu 1especial-
mente com 'ª formula ela pásão . ETa p1'Í.sãio publica ou .privada a si-
tuação de illegaili-da<le· a que -o habe.a:s-corpuis no· antigo Tegi:uien devia 
soccorrnr. 

Strictamente na mesma ordem de idéas a lei n. 2033, ·ele 1871, 
que acabou de dar ·a essa i-nstituiçãio .a .sua fórma ·definitiva:,-sob o- an-
ti<g0 rngirne-n, determinava, no ·a:rt. 18: 

"Os ju~zes ele direito pode;rão expeJií· ordens de habea'P-corpus a 
favor ~os q_:ie estiverem illega~~eute presos, ainda quando o f~çam por 
determmaçao ·d·o Chefe de Policia,, -0u de qualquer outra ·aut·or1dade a1d-
minístrativ·a, e •Sem exclusão elos -detidos ·a titulo· de recrutamento não 
estand{J ainda alistados. - ' 

,§-Lº Tem logar -0 pedido de con~ssã-o de ordem de hubeas-co1·pus 
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·aiinda quando o impetra" l~ Dão tenha cheg·ado a soffo:er o constrangi-
mento corporal . " 

O constrangiment,o corpoT.al era, portanto, sob o Imperio, a con-
chção sine qu'(J; mon ela concessão·. d~ hiabews-coq~p,us . 

üra, .si o pensamento· .oonst1tumte Tepubhcan-0 fosse O· de conser-
v.ar ·o luab ems-corpus na sua pro·p.osição primitiva,_ analoga ás d~s le-
gisla.ções ingleza e americana, não· tiITha a Constituição Republicana 
mais do que diW\.' do mesmo mocfo que ·disse em i-elação· ao jmy : 

"Ficai mantida a ·instituição {lo habeas-corpi/,S." 

Nesse caso não ha;vieria questão-, estaria o h'libeia1>-cOrpus definido 
pelas leis · impeTiae-s. Que fez, porém, O· legisla_,dor constituinte neste 
regímen? Rompeu abertamente, pela fórmu1a, que 'ad10ptou na Carta 
Republicana, com a estreiteza da concepção do habet:1is -corrpus sob o re-
gímen antigo. . 

A definição do lwh1ell'S -c.GrpitfJ na Constituição vigente é esta: 

"Dar-se-ha o habeas-corpus, ·sempre q~ o individu-0 so.ffrer ou se 
aehar em imminente perigo de ooffrer iiioiiencr.h ou coiacção·, pO'r ille-
galid-ad'a ou abuso dP poder." 

Nã.o ·se falla em prisa-o, não se falla em constr alllgimentos· cor-
poraes. FaHa--se amplamente, indiete.rminadamente, absolutamente, em 
coa.cção e vic·hmcia; ele modo que, onde quer que surja, o·nde quer que 
se manifeste a violencia1 -0u a c:oacção, por um desrns mei-o-s, ahi está 
estabelecido o caso constitucional do ha1beafJ-cOrpus .. Quaes são os meios 
indica'dos? Quaes são as ·origens da c:oacção e ela violencia·, que devem 
concorrer paa:a que ·Se estabeleça o ca.so legitimo de hâb eir:is-eorpu6? Il-
legalida:d:e ou a:buso d'° po'cleT. Si ele um la.do .. existe a c:oacção ou a 
violencia 1e de out'ro lado a illegali-dade· ou o abuso de poder; ú a co-
acção ou violencia resulta de iUeg,alidade olll abuso do poder qualquer 
que seja 'ª violencia, qualquer que seja a coacção, ele s.de qn.8 'Tesulte de 
abuso do poder, .se j.a elle qual 1fôr, QU de rl1ega.Jida.de, qualquer que 
ella seja, é innegavel 'º recur:So do lw bg,@-oorpiis. 

S~·e. . Senado1,es, que é o que rn ·chama coacção? Que é o que se 
deno:nina violencia ? Ooacção, ·definirei eu, é a pressão empregada em 
condições de efficacia contra. a liber da.de no exercício el e um d_ireito, 
qualquer que ease sej·a. Desde que no exercicio de um direito meu, 
qualquei: qu'3·elle sej a, intervém uma coacção externa sob cuja pressão 
eu me smto embaraçado ou tolhido para u :.ar desse direito, na liber-
dade p!ena de seu exercicio, estou ·debaixo claquillo que, em direito, 
se cons1dem coacção. 

E violencia? ViolencÍ!l é o uso da força material ou officia l, 
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deb·aixo de qU"alquer das duas fór:mas, em gráo efficiente para evitar, 
contrariar -ou domiuar o exerci.c~ o de um direito . 

Creio que a definição não é incon ecta. . . 
T.oda a vez que a •a·cção do que se chama força , ou seJa a d-as 

armas, o.u seja a da violencia, ou .seja a ·de um decreto do Poder, me 
contraria, me ameaça, ou me clomilia no exercício do meu direito, 
estO'U -sujeito á força no .sentido que em diTeito póde receber esse nome . 

Essa · força póde se exercer sobre todofl os individuo·s, i1ão só em 
caracter privado, mas igualmente em caracter pol~tico, em caracter 
político uma vez que o direito exista, que sej a verificado, que seja 
indiscutível e qu<l ·O paciente <:·e apre:sentc ·com o -seu t itulo a.o. t ribuna l 
detentor da au:toricrade par a conceder-lhe a oTdem preservadora. 

Logo, Srn. •Senadores, o hcibeins-,corpiis ho·je não está circumscripto 
ao-s .ca.sos ·de constrangimento cmpÜ'ral; o lv.ab<Jas-c.D?'pus hoje ,ge estende 

· a to.dos os ca:sos em que um dil'eito noss·o, qualquer direito, estiver 
ameaçado, manietado, impo.ssibilitado no seu exercici9 pela interven-
ção de um abuso <le poder ou de uma illegalidade. 

Desde que a OonstitU"iç.ão, Srs. Sena.doTe3, não par ticuhrizou 0 3 

direitos que, com o habea.s-1co1·1nr..s, queria proteger contra a .coacção 
· au -con,tra a viokmcia, claro ·está que o .seu pr.opo.sito ·em· escudar con-
tra a violencia e a co~cção todo e qualquer direito que ell a.s podiam 
tolher e lesar na·s •o:u a:s manifestações. Limitar a disposição aos direitos 
de catacte.r privado é ir de encontro á bôa hermeneutica nas sU'as 
regras fundamentaes : 

P1"~meiro, porque não é licito distinguir onde a lei não di s·tingue. 
Ubi leu; non clintinguit! nec 1vos distiingvere posml{mits. 

Seg1incto, porque a mesma norma que manda interpretl:!-T restricti-· 
vamente a.s disposições restrictiv·a:s do direito., estabelece que as dispo-
sições a. elle f.avo raveis se ,deve entende-r l iberalme1ite. Od1iosia re.sti-iJn-
genda, favora bilia 1a1npli"..a,nda. · . ' . 

T erceira, porque, em o:i· üfferecendo alguma duvida, a lei se. en-
. tende sempre a favor da liberdade. Qicotienls d11,bia mte1'p1·etat1;0 liber-
tatis e.s t,_ secm11dwm libertatem 1:espondencli1.m erit. (PoMPONIO, Fr. 20, 
Dig. ele Regultis J u1-is.) 

A liberda.cle, .segundo a jurisprudenci a ame-ricana , abrange, entre 
outros direitos, o ele exercer os cargos <: m que somo-::;: inves-tidos. E' o 
que Story demonstrou', no seu discurso de J 834, sobre a sciencia do 
governo. Eis .a.s suas palavra·0~ : 

"Si .as liberdades publicas de um individuo, eomo homem e cid·a-
elão, a~~ a 1nan and a citizen, o s.ou di i•2Íto ele votar, o s1eii d;i,re,ito de 
e~eirceff1 as funcções do seu, cargo, his right t10 hold office . . . si esses 
direi~O·S estiverem á mer cê elo primeiro. c1emagogo, ou do iclolo. popular 
do dia, de que lhe valerá a esse individuo o deixarem-n'o saborear 
gosos que de um momento para ou tro lhe podem ser arrebata elos, ou 



ter immunidades cujo preço mais ensivel nos €, quando as perdemos, 
do que quando as desfructamos~ (SToRY, 1Jlfiscellar11lous Writing'5, · 
1852, pag. 620.) 

E' a1nda, fü·s. Senadorns, o que Ooo.ley sustentou no caso People . 
ax-1ie'Z. Le v. Hwrlb:ut (24 Michigan 44, ·9 .A.m~ Thep. 103), nest·rus 
memoraveis palàvras. Vou lêr o texto no seu original: 

"Mr. Justice Story has well shown that constitutional free·-
dom mea:q,s somet.hing more than liberty permitted: it consists 
in the civil and pol·itical rights, which •are abso1utely guaranted, 
assured and guarded ; in one's liberties -as a man and a citizen -
his rigth to vote, his 1-ight to hold office . . . " 

Isto é, senhores, o Juiz Story demonstrou perfeitamente que a 
liberdade Wl:lstitucional significa ·alguma cousa mais do que a simples 
liber·dade oTdinaria; ella consiste nos direitos civis e politico~, que são 
absolutamente garantidos, assegurados e preservados; nas liberdades 
dos individnos como homens e .cidaclã-0s - nos 'oous direitos de voto 
e nos seus direitos de occupwrem os oargos que exercerem . .. 

E' o que o Juiz Harlan desenvolveu: no pleito Tíl!ylor v . /Jieâcham 
(178, U. S., 603, 44 L. ed. 1.210) . . 

Si é, po"is, de uma dispos-ição a favor da liberdade que re trata 
na disposição da Carta BrnzilaiTa, onde se con:3agra <l habeas-corpits, 
este texto se ha de tomar amplamente como giarantia dada -a todas 
as liberdades, inclusive a·s liberdades de ordem publica, as .liberdades 
políticas, uma das ·quaes é a de OC?cupar os cargos para cujo exe-rcicio 
nos mostramos habilitados á Justiça com a exhibição de um titufo 
legal. 

Eis, Srs. Se1iadm·e~:, o que rue parece decorrente ·com a maior 
evidencia do texto constitucional, em que o habe.as-corzms rnceb~u a 
consagr•ação; que antigamente não tinha, ele uma da.s instituições fun-
damentaes do paiz, pol'que -até então essa medida tutelar, esse recu-rS<l 
liberal não pa·:;s-ava de uma concessão d·as leis orclinarias, outoTgada 
um dia pela disposição pass·ageira das maiorias de momento, e no dia 
seguinte l'ecusada, eliminada ou tmnsformada, sob a influencia da 
índole menos liberal de outra maioria. 

Agora não. Agora, entre as instituições nas quae-::. nenhum dos 
poderes do Estado póde tocar sem sacrilegio, está a de habea.s-corpits, 
definida, ampliada., .garànticla pelos termos ele um grande texto, de 
um ~exto claro, de um texto inilluclivel, de um texto que, .pela sua 
amplitude, não po-dia -S'~r apo11Caclo sinão intervindo o :;irbitr:io indi-
vidual, o arbitrio injuriclico na interpretação ele uma lei evidente, 
para lhe •altel'M' o espírito, a natureza e o :limite. 

Nã-0 comprehendo que, si nas ques-tõe:; de direito privado o pl'in-
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c1p10 que recusa ao interprete o direito de entender restrictivamtinte 
as medidas liheraes é um princip io correntio e incontestavel , esse 
principio deixe de subsistir quan:do se trata da;s. grande3 questões de 
direito publico e d ireit·o po.litico, das questões · que interessam as 
grandes instituições nacionaes . Muito menos o . comprehendo, em 
uma R epublica na natureza da .nc·ssa e em uma occ·aisiãio como a 
que atraveSS: 'L neste momento a Republica Brazileira na qual mais 
do que nunca necr, s-~ar:o é daT a tocuos ·as g:Hantias liberaes na sua 
plenitude mai-s am.pla e abroquel al-a.s por tndo.s os meio.s contra .as 

· inva·:.ões omnimodas, contra as inv1sões recrescentes do poder nesse 
terreno sagrado. O que eu vejo nos E stados Unidos, O· que a historia 
americana me mo·stra é o desenvolvimento continuo da Constituição 
da: RepupLca, em uma evolüç.ão constante pela influenci a progressiva 
e liberal das decisões da Suprema Côrte. 

A Constituição dc.s E sta.dos Un.idos - not em hem isto aquelles 
que, entre n ó:>, não pens::.m hoj•e .sinão em esmag'a r a Justiça , em 
amesquinhar-lhe o ·papel - a Constituição .americana; não é a que 
deixaram feita os patriarch:is da indepenclencia no fim do · seculo 
XVIII. Não é a Consfüuição de Washington, de J efferso110 ele Madi-
son e ele Hani ilton, é a 1 Consti tu;ção de :Marshall, ele T auey, <le todos 
os grandes J uizes que etn uma succ~~são memoravel como •a dos gran-
des sa.cerdotes, a do0s gr an.des pontificados, teem renovado constante-
men te o espiTito !re1,mblicano daquella gràii de Cal"t·a, introduzindo-lhe 
cada .dia um espírito novo, ·accommodando·-a .;;empre ás novas exigen-
cias do mei-0 actual e r 3vestindo< :Eempre .a liberda:de de novas ga-
ranti a·s, toda a vez · qui~ o •ambien te exterior a ameaça . · 

Seria, portanto, ir uo contra-Lppello do rumo indicado pelo exem-
plo da jurispruclencia aJnericana ou: e·streitarn:ros -as garantias liberaes, 
estreitarmos as garantias Lber ae& e Teduzinnos e cercearmos os 
lvab<J, .:"-co-rpu,s precisamente em u ma época em que aca.bamo.s d.e sahir 
de um Governo militar e nos achamos ainda em l!ID meio creado por 
elle ·de um sy,stema de arbítrio sem limites, sem g·arantiao;, sem respon -
sabi lidades. ' 

O SR. i.LFREDO ErJLrs - Aqui a Constituição é tratada a b-0do -
cadas. . 

O SR. P 1msrnENTE - Attenc:ão. 
O Sn. R uY BARBOSA - F el izrnente, .Srs. Senadores felizmen t.e 

a j urispru:dencia do Supremo T ú tund tem cor rido en tre nÓs n a medma 
direcção do progresso, f.!O menos qm:nto á in telligenci a des:rn grande 
recurs•o constitucional, sua importancia, seu alcaiic.e, sua esphera de 
acção e sua utilida·de. 

Não tivemos hontem, porventura, o habeas-corpits co1n-cedidio, 
habe,as-corpus preventivp, á requi~ição ·do Tribuna l .Superiol' do Ama-
zo~-a-s , que se consi<le1,ava ameaçado pelo receio d e uma rnforma incon-
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r. tituci on::i l , em que os mais altos J uizes daquelle E stado percles·sern oa 
seus ·Cargos . 

Não tivemos aqui a. s·érie ele habe.a.s-corpus conce·clida ·ao Oon~·31ho 
Municipal dest~ Districto pela nossa grande M·agistratu:ra? 

. E de que se tratava nest'.l Oasa, Srs. Senadm·e\ era simplesmente 
ele gH::<ntir <!Ontra o wacção corpor:ul O·S membros do Tribunal do 
Amazonias ·ou 0:3 Oon~elheiros · Municipae,s de2.te Di.stricto. Era sim-
plesmente ele lhe': {1 ar -o direito de ent.rar e sahir no recinto. do seu 
Oonsr lho? · 

E' levan· muito longia a elasticiclacl.3 ·das ficções, e c·ollocal-a assim 
em cont.raclicção m f!Jt:eri:tl com a reàlidade, o que re assegurav1t em 
uma e em outra Casa. Alli, aos membros de um alto Tribunul JmL-
ciario; aqui, ao ele uma magistratura popular o ·clireit-o de exercer 
o seu manda to . .. 

O Srt. ALFREDO ELLIS - ·Muito bem. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. de 'e desempenhar <las 13uas funcções. 
O SR. ALFREDO ELLIS - Dad-o o co11trario, seria uma bu:rb. 
O SR. · RuY BARBOSA -:-- Agorn outro exemplo : Pois .não foi o 

Supremo Tribunal Federal quem me concedeu a mim, como membro 
desta Oasa, o direito de 1tssegura•r a publicaç.ão do meu discurso, tem 
como a. publicação <los discurso.s ele todos os membros elo Oongre-0 :so 
Nacio11al na imprensa brazileira? · 

·F oi ~St'B acto benemerito elo •Supremo Tribunal F ederal que burlcn 
llll. ~ua substancia o ultimo estado de sitio, que se cle-9.tin ava a sei: um 
systema ele asphyxi-a completa. 

O SR. ALFREDO ELLIS - De mordaça . 
O SR. RuY BA1rnosA - De mordaça absolu-t.a, de estrangulaç.ão 

total, imposta não s•Ó a.os indivicluo·3 na população clest{I. cid·ade, ma ' 
ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, ao· .Senado e á Oamara 
do,s Deputados por um <1.cto da polio~a, naturalmente autoriza-do 011 
ele-terminado pelos seus .su1Jeriorns, ·que não se pode'l'Ía imaginar n ri, 
policia uma audacia t·al, sem ·qu>e c'Ontaisse com aR· costas quentes do 
apoio elos que mandavam. Po:r um simples acto Cia. paliei.a fe dete1·-
minou que só o Di.a1YJ0 Offici:al poderia publicar os discursos por rn iui· 
proferid·os nesta O-asa . 

E foi necessario. ir bater á porta do Supremo Tribunal Fecle;·al, 
pe.ra que tivessemº'" o direito constitucional de levar .as nossos actos 
e palavTas neste recinto e na outra Oasa <lo Congresso ao conhecimento 
do pu:blico. 

Ora, _pergunto eu: Foi a constrangimento corporal que se acudiu 
nesta Oasa? F-oi o direito ·ele o:rclem, o direito ele conhecer o que se as~e
gurou, ou foi a l'mtoridade moral, política, de exe1·cer livremen te o 
mandato ·senatorio, o manc1ato legisla tivo? 

# 
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.Em um caso de physionomia bem diver&~l ainda po<lémos collocar 
o exemplo... . . 

E' o que se deu quando me vi obrtgado a reclamaa.'. contra as 
condições da prie·ão de um jornalista, que eu entendia estai· sendo 
sujeito a detenção· pessoal, em um logar <le•>.tinado a r~o.s de crimes 
communs, contra o que a Constituição positivamente exige. · 

Ora:, é. claro ·que. neste caso não se tratava de remover um con-
strangimento pessoal. T·ra.tava-se únicame,nte de uma escolha · entre 
prisão e prisão. Prisão em .0erta ou prisão em oorta outra localidade. 
A differença entre um'a e outra não é sinão que a. prisão· destinada 
aos TéOs de crimes COm1U1l'IlS eonfunde OS arbitrari•amente detidos 
dur~mte o estado de sitio com os crimin·osos pwce•ssado<S ou condemna-
dos: E', portant-0, um soffrimento moral o que neste caso se impõe 
ao detento, preso em u·m caso como no outro, mas em um ca.so pre·so 
de modo mais .humilhante elo que em oütro caso. E para removeT esta 
concliç,ão humilhante, que o deixava nas mesmas condições de privação 
na sua liberda•de pessoal, é que tivemos de intentar -0 :recurso de habeas-
c07'pits, que o Supremo Tl'Íbunal deferiu. 

Eis ahi, portanto, a inda neste ca;so,· uma hypothese de 71J.abeas-
c0.rpru.s •requerido e outo-rgado, não para. Temovfü· o constrangimento 
c?rporal, mas paTa atalhar uma coacção nl'OTal, que 'ª lei não anto-
nzav-a. · 

Tenho ouv·ido, .Sr. Pxesidente, a proposito · ·deste lvabeM.corptt:!, 
algumas outras theorias -que não <levo deixar pa•ssai· tambem sem o 
meu fraco embargo. 

Pa•ra se· facilitar a desobediencia .ao ado do Supremo Tri.hmal, 
se costuma dizer, se tem dito que o habe>aS'-cOrpus não é uma sent<>nça, 
é uma 01·dem. Parnce que deste modo, se alliv.ia a carga do att<mtado, 
se facilita a aventur.a; da infracção da lei. Como se, ·afinal de •2ü~t.tt'S, 
uma ·ordem, quando· é Legal, quand·o baixada da autoridade competente, 
quando tem as condições de evidencia qm:i a jurisdicidade lhe imprime, 
não fosse tão ,sagraicla, t~o rnspeita<Cla e se não se impuwsse á evHe1JCia 
de to.dos 'como um ·acto qualque1· de outra autoridade conhecida por 
um nome mai·s eleva•do 11ª nomenclatuTa dü's actos do poder. · 

Mas, senhores, porque é que a ·ordem de hlab1e.as-~corpus, na reali-
clade, se não ha de consi1deraT 0omo sentença~ Si não é, no cirro1· do 
uso technico, da lingu·agem. . . " . 

O SR. ÀDOLPHO GORDO - ... E' uma ver·dacleira sentença .. 
O SR. R uY BARBOS.A - E' incontestavelmente, como muito bem 

acaba de dizer o honnJ. dO Senador por S. Paulo, uma verda;Jcira 
sentença ... 

O SR. ÀDOLPHO Go~no -'- Uma decisão. 
O 'flR. RuY BARBOl\A - ... uma d1~úsão muitac; vêws definitivR, 

q1.<e muitas vezes põe termo a processos, resolve nlta·s questões pen-
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den t.<::s, questões da . maior importancia juriclica pussi vd. Si ;f:ent.ença 
·não fos.s·e, .como explicariam os nobres Senacloro-; qun ela ordem ele 
hab&a()·COirpi&s houvesse TeCUI$O· ele instancias -para inst·a11cia-s, cl·o J uizo 
Seccional para o .Supremo Tribunal, só elas senten·çi.),5 se conhece· re-
curso em ma teria jucli·cial. Os recursos no sentido pronrio, · techni_co, 
gera l, da palavra, não são sinão os meios de provocar contra uma 
sentença de um Tribunal inferioT a deci5'ão de um Tribunal superior. 

Mas - dizem - ü h.ab:eas-oorpiW'). não resolve; é um incidente juri -
clico, que a autoridade legi>Slativa póde facilmente remover. Não se 
trataria ele revogar uma sentença ou ele clesobedeceT; trata-r-se-hia 
ele evitaT a sua execução. · 

O SR. AnoLPRO GoRDO clá um aparte. 
O Sit. RuY BARBOSA ~ Evidentemente. A propria decis'ão . inter-

locutoria, emquanto não reforma·cla, tem direito á üheclienci a. Mas 
nem de uma cl1e,cisão interlocuto'ria se tra.ta, po1rque a interlocutoria 
não resolve sinão incidente do processo; e habeas-corpiis pócle ser um 
inci·dente em certos processos, quando se trata .ele formação ela culpa, 
quando se trata de 1n·isão illegal , por violação de qualquer das con-
dições postas á prisão nas leis hrazilieira.s - nesses caso-s o Jw·bet:is-
oorpiis suspende a pri-são decretada, sem asseguraT ao paciente o 
direito d efinitivo de não :Ser preso, porque, com o andamento ·do pro-
ces·s•o, cam a -sentença, de pronuncia, se verificam as condições legaes 
em que a pTÍsão se verifica juridicamente. 

Mas, Sr. Presidente, casos ha em que o habeas-corpi1s, sendo uma 
sentença, é a sentença definitiva. (Apoiaéfios .) 

Quando, por ex!3mplo, mesmo em um processo orclinario o habe·a-s-
corpus se concede por incompetencia do Juiz processante ou summa-
riante, nessa hypothese, a ordem de habe'as-co1'Pus tem effoito defi-
nitivo .. Toclo o processo pára cl~ante d·aquella -autoricl·acle . 

. Figuremos, ST. Presidente, outro ca-so - e destes é·asos temos 
nós precedente na jurispruclencia dos Estados Unid'os. Foi em mil 
oitocento·s e sessenta e tantos, em 1867, creio, que ·se verificou nos 
Est.aclo-s Unidos o ca,so JYiiHighan em que Ducliey Fierrd, um d1os 
màiores juristas americanos, o autor da codificação do DiTeito Inte-r~ 
n acional , comparecendo ante a Suprema Oôrte America,na, pre,idida 
por Ta_ney para solicitar a g.a-rantia de vida em f.avoT desse amel'Ícano 
que acabava de ser condemna-do por um tribunal mil itar á pena de 
morte. A Côrte Suprnma ·acceitanclo o pedido, concedieu o hábea·s-
corpus. · · 

E' um caso que entre nós se pócle cla1-. Figuremos a hypothe"Se da 
organização, entre nós., de tribunaes ele excepções, de juízes mili tares, 
que condemnassem um brazileiro ou um estrangeiro · residente entre 
nÓ'\ á jJena de- morte, deanl·e d.a nossa Constituição que não a a•rlrni tte 
f!inão ei:i1 caso ele guen·a. 'Qual o reci1r&0 ao ·aineaçaclo ·p tll'a salvar a 
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. sua vida, para mTancal-a dos juizes que o condemnavam a pel'<lel-a. 
quàl sinão o r~curso d·o habi1Xl1s·-corpits? Haveria um tribunal federal 
que o recusasse? Mas ne">ta hypotheEe o habe.as-corpws seria uma sen -
tença definitiva, que pol'Í:a termo a um· processo concluído. . 

Aqui está, .Srs. Senadores, o em que me fundo eu para sustentar 
o cabimento jmidico do hab&as-cJrpits no caso de que se trata. 

Trata ... se de um ádadão bi·azileiTo que, de posoo de um titulo legal, 
verificado, indiscutível, do seu mandato electivo de Presidente de um 
Estado, solicitou do SupTemo Tribunal Federal, medi-ante o '.recurso 
do habeas-cr:rp1i,s, a manutenção do seu direito. 

Nesta hypotheEe o acto do Suprnmo Tribunal FedeTal, si errou , 
si podi'.l errar, seria não por ter concedido a medida impetrnd-a no 
recurso de hab~s-corpulS, mas por não gosar da alJ.toridade necessaria 
paTa, em. hypothese dest'a natureza, ·conhecer da questão <leante delle 
i.nterreiQ·ada pelo impetrante. E aqui, senhol'es, é que :se levanta a se-
p;ull'da que'>tão , a .segimcla obj·ecção a que alludi no começo elo me11 
discurso, a ·objecçã-o em que os autor-e 'desse projecto, os amigos elo 
pa.rtido que o sustentam, negam em geral, em absoluto, ao P •·xler 
Judiciario· a sua competencia no.s casos politico·s e, com especialid1ade1 . 

quando . se trate de especie da na,turez'.a daquiólla em que se ache en-
volvido •o direito do P iresidente do Rio de Janeiro . 

O SR. .ÁLFREDO ELLIS - E' uma especie de jurisprudencia de 
Tapicoá. 
. -O Sn.. RuY B.anBO~A --' Divse, ;Sr. Presidente, nU'nca se viu na 

historia ·do~ Estados Unidos um exemplo de intervenção ·de um tribunal 
americano em mate1·ias ·que entendem com as questões de·batida,s entre 
pretendente> ·ao Governo de um . Estado. 

E' um dogma, affirma a honrada Oommissão ;no seu douto pa1•e-
0er. Preciso de responder neste ponto á theoria da honrada Gommisd·ãO, 
tanto mais quanto '5ei que o meu nome anda por ahi envolvid-0 em 
joTnaes e em artigos, C1)mo uma das .autoridaid.es accórdes ne0.ta dou-
trina. E' uma -das cousi:u:; em que os meus adversarios me reco·nhecern 
alguma autoridade. A µiinha .autoridade lhe-s não serve s.inão quando 
lhe'l parece po.der se accommodar 'ª alguma phrase, a algum peúodo, 
a alguma proposição, menos ao interasse de uma sit'Uação contra a 
qual eu me bato. 

Ora, senhores, si eu tivesse abra<{ado e&s'a theoria, na plenitude, 
na ampEtude em que os meus adversari<H m'a querem attribuir, não 
hesitaria um momemto em bater nos peitos e me accusar francamente 
do erro. Nunca me pmsumi de inf.allivel; não me presumo siuão "da 
vontade co·nstante d1e acertar e me emendar nos meus errns. 

Em ma.teria juridiça, os maiores jU'riscon°.ultos do mundo erram 
todos Of\ dias e mudam quotidianamente de sentido. · 

O SR. ALFREDO ELps - Os levita-s do Alcorão não erram nunca. 
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O Sit. RuY BARBOSA - Os maior'2s tribuna·es da terra, desde a 
Oôrte ·de Cassação, 11·a França, até a Suprema Oôrte Amel"icana, val'Íam 
de jurisprudencia, lil muüas veze~ teem chegado -a variar de pessoal. 

Os grandes mesb'e's, <l-0 direito, nas suas obra0s_. de uma para outra 
edição, em not·as ou rio texto, não se envergonham -de confessar as f.uas 
mudanças de opiniã·o. Por que não h•averia eu de confe-ssar as minhas, 
si realmente fo_sse e gora. a occasião de o fazer? 

Não ha <luvid·::t nenhuma, iST. Presidente, -que, em um do·s meus 
trabalhos mais recentes sobre esta questão. constitucional, em uma 
enumeração, em um ról de liypotheses com as quaes procurei tornar 
sensivel a natureza strict.amente politica cla 'li cous'l.& que, como taes, 
são subtrahi<las á jurisd.icção dos tribunaes de J u.&tiç.a, eu inclui entre 
outra<>, sob o ns. 10 e 11, o reconhecim.mto do Governó legitimo. llO·'l 

E~tados , quand-o contestados entre <luas P'arcialidiades. Quer dize!'., 
quando duas parci11lidacles se debatem em torno da questão da legiti-
midade ele di.spôr cro Governo do E st-.a{lo , em r egra, o assumpto não 
é da competencia judicial. 

•Si no caso de -que se trata,' quando se aventasse a verifioação de 
podere.s entre os dou~ ·concurrentes ao logar de· Governfl!dor . . . 

Si no caso -d.a que -se trata, quando -se aventasse ·a verifi:Cação de 
poderes entre os do-us -0oncluren tes ao· logar de· Governador do Estado 
do Rio -ele Janeiro, fosse 'º Supremo Tribunal quem intervies7 e para, 
julgando essas eleições e aquelhs e1eições, verificar realmente os p0<de-
res entre os dous candidatos, ·a intervenção do Supremo Triburual seria 
incontestavelmente injuri·dica e desautoTizada. P.orque ·ahi e-ra o Su-

.premo Tribunal Federal, Srs·. Senadores, quem ia verificar a eleiGão; 
abi em o Supremo Tribunal FedeTal -quem assumiria a si -a autoridade 
política delegad:a pela,ci constituiçõe-s, pela:s leis e pelos regimentos 
parlamentaTes ;is assémbléas deliberantes,' incumbidas qua·si -semn:·e 
de verifica,r os poderey elos GO'Vernador.e·s ele E·st>ádo·. M::ts não ê o 
que se passou, não é o que se veTifica· 11e·ste caso, não foi i•0,to que fez 
o Supremo Tribunal F ederal. Ne11'huma. parte lhe coube na verifi-
cação· de poderes, nenhuma parte na liquicl·a~ão das eleições .do Rio 
de Janeiro-. O Supremo Tribunal :El.ader-al não fez mais ·do que ·acceita1r 
ti tulos já verificados, receber a verificação de poderes consummada 
pela autoridade, -cuja competencia estava malmente -examinada e re-
conhecida medimlte exhibição de títulos irrecusaveis. No 1:n·imeiro caso 
a Moo a ela Assem bléa ·do Rio de Janeiro compa.recia á presença do 
Tribunal com os títulos materiaes <la sua eleição no cara-cter de Mes1 
d·aquella Assembléa . Depo.~s com o texto material do Regimento ela 
Oa-sa, e-ssa mesma. Me~-a lh3 demonst·rou ser o seu Presidente autori-
dade exclusiv-a, absoluta e irrecorrível na interpretação do Regimento 
daquella Assembléa .... 
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O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. RuY BARnOSA - ... ·de maneim que a interpretação dada 

pilla autoridade estabelecid·a e reconhecida como u:nic1 pelo Regimento 
da Assembléa Fluminense, essa interpretação materializada, consum-
mada, · formulada em um documento material, es. a interpretação é 
a 'que o Supremo Tribunal Federal recebeu para T€•COnhecer aquella 
Mesa como uma Me"'.l legal e competent•e na Assembléa Fluminense. 

Qual foi a autoridado· ju·dicativa que ahi exeroot1' o Supremo Tri-
bunal Federal? Nenhuma. Ahi não exer~u o Supremo Tribunal Fe-
deral autoridade nenhum1. sinão a nutoridacle recognoscitiv.a ·de abrir 
os olheis, ver e ·declan:r o facto 12.gal, perante elle clocument·aclo. 

O SR. ALFREDO ELLIS - F11cto verificado. 
O Sii. RuY BARBOSA - Eis o qtrn foz o Sup1'smo Tribunal Federal. 

E como depois, ·sendo cl.arn que, si essa era a Mesi'.t daquella Assem-
bléa, ·aquell a A-,'3embléa 11a sua rnalldade legal seria a que funcionas.::e 
debaixo da presidencia daquella Me.sa, e como ainc:la eE·E·a Mesa como 
orgão· daquella Assembléa, communicasse e provasse ao Supremo Tri-
bunal Federal que o Presidente eleito e rnoonhecido ·pela Assembléa 
Fluminense era o Dr. Nilo P eçanha, o Tribunal declarou na ,~,ua sen-
tença o facto material verificado por essa communicaç.ão irrecusavd. 
Ohanccllou, Teconhecet1 corno um not·a•rio reconheceria o acto prati-
cado pelo poder competente. 

O Si<. Ar,F1rnno ELLJS - Onde a sua intervenção, portánto ~ 
O SR. RuY BARBOSA - Mais, senhores, nã-0 quero que me acoimem 

de estar ·accoi:nmodando a minha opinião ás circumstanci;as occuiTen-
tes, e vou mostra.r aos 11obres Sena.dore , pela continuaçã-0 da leitura 
deste mesmo trabalho, on<le foram buscar uma das minhais wntra<li-
cções, que o prinéip[o e:>tabelecido por mim iiessa topico soffreu logo 
depois na minha expo:;íção as mesmas restricçõe.s que agora estou fa-
zendo. O topico a que alludo pertence ao m~m trabalho sobre o {lireito 
do Amazonas no Acre septentrional. 

Ahi, depois deste trjjcho em qu-c eu· busco moGü·.ar ~e·diante urna 
série ele exemplos quae~ os casos propriamente politico .. '1, sobTe os 
quaes não se pó<le exercer a acção de um tribunal judiciaria, ahi pa;&::.o 
eu a mostrar .que mesmo nos casos politiw~ ha hypotheses em que 
a autoridade judiciaria póde ser necessariamente levada a inteTVir, 
quando es3es casos políticos se formtrlam diante do Tribunal, no3 
termos de um p.rocesso Tegular, entendem com direitos inclividuaes 
ou políticos; aos quaes a Juetiça. não póde recusar o seu ampaTo. 
A paginas 8 .deste livro meu, volume 1 º, tive occa.sião <le escrever : 
"A norma .:.ibsoluta é qtl'8 um direito violado não póde ficar sem repa-
rnção. O limite desta nórma é que a reparação não se póde obter s in~Q · 
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media1ite proce-sso ju<licial. O Tribmral, diz um dos me~;tres do direito 
americano: 

"O T:rib'lmal liquida a·s questões ·concernentes aos limites d a 
aut-orid·ade polimo.ci, do mesmo mod-o qu3 outros quaesquer pro-
blmn as jurídico-s, a saber, quando eHas surgem no correr de bm 
lide ent·re pal'tes. Po1 .. este meio -si tem p1<:servado-, até onde era 
possivel, do contacto. politico a interpretação da Constituição." 

E' Cooley e Lawrence Lowell· quem o dizem. São pabv·ras, senha. 
res, ele Lawrence Lowell, que ·é ~ma <la·s maio1;es aiu-tori:da<les no direito 
ame1-ic-ano., autor ·da mai<; alta competencia em questões politica-<;o e 
constitucionaes. 

O que ha ·de mais notavel no3 livros modernos sobre· a Oonstitu i-
ção ingleza, porque os Estados Unidos d-evem á Inglaterra o maiG 
notavel do·s livros contempo•r.a:neos sobre a Constituição americana e 
são deste eminente escriptor e publi<Jista •'.l.S .g·a:guintes palanas : 

"De modo 1que .o vallo entre o direito p-ri,rado e o direi to 
publico, entre a neoo'<si·dade do Temeclio constitucional e n elo 
respeito ás fronteiras políticas est.á m1icainente na fó-rrna de li ti-
gio civil, · :imposta á acção .cfo.s tribunae-s." 

' ~; ~ ~!f'~~~'"í;":-::~~.r:.· - - - . < ••• 

Discorrend-o a .este respeito, ·diz um c2.J.ebTe lente da Universiclacfo 
de Paús, I,arnaude, aut-oridade hoje das mais· preclara« em materia 
de Di!'eito Publico Constitucional: 

"Tudo é, a.qui, de ordem exclusivamente juidiciari'.l., e, posto 
sa trate , principalmente, de uma prerogativa política, obrip;ado 
S ')U, afin·al, a reconhecer · que eUa se exerce, pelo menos em uma 
fórma de t-odo em tod-o judiei a.ria. Já tive occi':lsião de insistir 
so·bre o caracter judicial do dfreito de appellação pai·a. a Côrte 
Suprema, direito que, substancialmente, é tambem de ordem poli-
tic'l . Pois nem aqui Teencontramos o mesmo caracter judiciaria ... 
Abre -se um processo, e processo ordiuario. 

Ora. -de que o que -se o·pera., vem a ser um prooo.sso, propria-
mente dito, deconie em consequencia mui re.Jevantes. . . A co11-
:st1ucc:.ão jnTispn1dencial, que, a tal res·peito, ee· tem erigido, s-ob 
a influencia_, em boa pa.rte, da Côrte Sup1'€mJ'l e alguns dos seus 
insignes preisi<lentes ( chief jii,stices), se caracteriza, conseg1Iinte-
mente , peh natureza, de todo o po·nto judiciaTia,_ pro-ces'11l'al, diga-
mo·' a·ssim, .desta attribuiç.ão. Era, evi1dentemcnte, a melhoT ·maneira 
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ele a fazer admittir e estabeiecer-2e na pratica, removendo-lhe, ou 
ante<>, dissimulando-lhe, velando-lhe, ·qmmd-o menos o caTacter 
politico." 

Desde qii-e h.aj.a wm direit'o oonst~l'ucionQ;l oiff endido, venha de 
·cn,cle v'Úe·r a oif~131711s.a, ·B uma pes::ma, ·qrna <Lelh se agrade para a 
Justiçs, comfanto qüe seja gll'ardando a fórma legal de uma acção, 
instaura.do está o pleito e com elle, verifica<la a competencia da 
Justiça; visto c-omo, ~1a linguagem de Çurtis, em referencia juG-
tamente Ros litigi0os de cathegoria do actual, "o grande intuito 
com que ·se a hrangeu na competenci.a da J mi.tiça esta especie de 
cau:"<B.s, foi resgi.rnrdar ·a paz e a integriwade da União, -assEgu-
rand·o o julgamento, pelos tribunaoo federaes, de toda e qualquer 
questão entre E stado, em se.ndo :duúepf:ivel de se tr.adiiz ÍN' em 11.ma 
de.manda jiullic>t.al. 

Si Curtis escreveu em 1855, Judson Landon, cuja obra traz 
a data de 1900, não se exprime diversamente: 

"A Suprema Côrte dos E:<.tados Unidoo é o interprete final 
ela Constituição em todos o•s casos qiie se posr;·cini aprese'!'IAr:ir s.ob 
ci f ór•nia de wrurt acção legal." 

Continuarei , 1Srs. S1a1nadores, nesta leitura, para •acabar de mostrar 
a intenção exa.cta .das minhas palavras, agora exploradas pelos rueu s 
a.ntagonista;s. · 

Depois de me occupfll' longamente com a exposiçao dos casos poli-
ticos, procurando a melhor definiç.ão para lhes precisar a naturez3, 
dis~e eu, á pag. 178, desse meu trabalho: 

"Acabem-os, pois, <le u.ma vez, com o equiv-oc1, definind-o •a 
VeTdadeira . doutrina amerioana, que é a nossa. Uma questão pó-de 
ser ·distinctamente pplitica. al tam2'11te politioa, segundo alguns, até 
·puramente politica, fóra <lo clominio ela Justiça e, comtu<lo, em 
revestindo a fórma ele um pleito, est ar na competencia d-0s tri-
bunaes, desde que o acto, ex<;>,cut iv-0 ou legisla.tivo, contra o qual 
e demanda, fira a Oünstittüção,· lesando ou negando um direito 

nella consagrado." 

Um elos mestres ma:j.s eminentes <lo direito anglo-saxonio no·s no1s·-
sj.f! tempos, Sir Frederick Pollock, referindo-se ás variaçõ1as da juris-
prudencia no grande Trl.:bunaI americano, .accentúa que 

"a Suprema Côrte qos E stado.s U niclos é frequentemente chamada 
a resolver ,qrwnde.~ q11.e.stões pioli,~iMs, ·P.ubmettidao, ao s~u· conheci-
mento sob fórrn a.s jµdicia:es." 
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E' o crüerio discriminativo, que se encontra com summa preci·são 
na ·obra ·de Rando1ph, a proposito -elos C1as1a~ h1'8'1.t./a11'e1s . 

. "A' o.bjecção de .que .a maneira dB> tratar as nossas novas 
possessõea .. constltue um desies assumptos p1tmmentei politico;s ( one 
of tho·se purely polit·ieia;l matters) nos quae'S o Poder J udiciario 
se ha d:e submetter aos outros podeTe-E! co-extenoci.vos e abster-se d·a 
pretenção de -0s ·cohibir, respondo eu, que ao Poder Judiciario 
i1ada impoTta a immensidade das questões, quando· se lhe offerec~ 
d!3Íennina.r si, de facto, existe uma lei nacional applicavel á lide 
pendente. Tem a parte que pagar certo imposto? Deve um indi-
viduo soffrer privação da libe rdade? Mom1entosa.s qiwstões1 poli-
t·ioM pod/gm sl!!r essas fór.2 do recirruto càc 1'1·ib1un1aA; dentro nelle, 
são questões jitrirlicas." 
Analogamente, .discorrendo tambcm do'3 Insulwr Cases, dizia ha 

po·uco, outra autoridade, o ·profes~or Rowe : 
"Estes julg·aodos •S•e"l'viram de realça.r . com grande . clareza a 

poisição miica., occupada pela -Qôrte Suprema. Diversam.en.f:e de 
.01itro qi;:alquer 1'ribunat lhe cahe ás vezes resolver questões, que, 

· suppcdo jiiridicas na f órma, ,:.ão politic11;S na subsianci(J;, e OJcfo.am 
profimcnarroente siobre a e.s•tructv.r.a dla1~ nossias 0:nstitwições." 
PoT este sy.stema, observa ainda ·outro notavel expo1sitor das insti-

tuiçhes americanas, 
"a questão politica, em que se leva.ntando entTe as suscitada.s em 
uma clemanc:La particular, dJecicnir-se~li,a; como qtua.lquM o,utro ponto 
c.ontr·o'/,•erso incidJenl'emenbe ao pleii10 ." 
Por este meio, sé clifficultou .o l'Í 9~0 de ·pressão do Governo sobre 

os J uizes ou os indivíduos; po·rqu2, 
"si o Tribunal · resolver questões concern·entes sos limites do 
poder politico, é nas mesmas condições em que out1·01s pontos de 
leg31ida·cle, não0 os decidindo sinão quando se debatem no cm-so 
de urna acção entre peswas particulares, ou entre outras que vão 
a juizo em caracter similh::mte. · 

De>ta arte, a interpretação ·C011Stit"ucional se afastou da poli - . 
tica tanto qnardo po.ssivel." 

. . Este "tanto quanto possível", Tem atado restringindo as consi-
derações anteriores, bem está mostr:mdo não re po·clerem <;ivitar de todo 
as questões p olíticas, antes serem, muitas ·vezes, de necessidade ·abso-
luta, na competencia de um tribunal creado para constituir "o juízo 
uni~·º· e. . ~efiniti'/,'G, assim d0s seus proprios clireiitos, como dos db Poider 
Legrislt[:bf1ivio e do E·xecutivro". . 
_ Por mais que s.e apurem subtilezas requinta.ndo ficções e conven-

çoe~, .nunca se podet.á .conceber que não tope frequentemente em questões 
poht1cas de alta gravidade o defini<loT exclusivo e supremo dos limites 

/ 
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on tre vs tres 011Jgãos da >SOberania n aeio·nal n& diS'tribrrição constüucio-
u al dos poderes. · 

Mater:as de questão méramente ·políticas será o exercício destes, 
emqu:anto encerados na esphera discreeionaria do Estado: nessa região 
de co.uve.niencias o·pinativas e apreciações arbitrarias, onde a .autori-
dade não •se encontra com direitos fixados na lei fundamental 

:Portanto, se·nhores, em vez de se tratar dessas mateTias cuja aeção 
discrecionaria póde caber ao poder, trata-se unicamente de 1·.aconhecer 
um direito já fixado, já conhecido e cons•agra.do em um titulo. positivo 
e material. 

Por mais política que seja a natureza deste titulo; desta funcção 
e deste dire'.ito; a competencia ·do Poder J rrdiciario é absolutamente 
inconte§tavel. (Apm1ac~os.) 

S~mhores, não basta . Não é JCl'él hoje que sobre este ponto espe0ial 
as~im me pronunc~o . No meu discurso profa.rido no Instituto dos 
Advogados, em 19 de novembro do anuo passado, ao assumir a sua 
presidencia, .dizia eu : 

"Emergencias have-rá, e teem havido, na America do Norte, em 
que a Suprama Oôrte se tenha visto obriga.d.a a co·nhecer, de ques-
tões mframiente poli.fi.cas. Em tal caso estão as duplica.tas da gover-
nos estaduaes." , 
Articulando esta pr9po.sição, .senhores, me firmava no testemunho . 

de um do•> mais modernos constitucionalistas americanos e um dos 
autores mais em voga, Simaon Baldwin, no seu livr:o sobre o Poder 
Judiciario n:os Es·tados Unidos. (Edição de 1905.) 

Diz esse· ·autor : · 
"Quand·o se contesta o direito a um cargo político, o•s tribu-

naes, a não ser qup haja; alguma dL~posição constituc•iomal em 
·contrar1:0, podem Sf:lr provoctados a decidir. Esta proposigão é 
verdadeira, ai11.d1a a respf!iibo do cwrgo de Gc·vernador. E' um r.e-
medio este, de que se tem abusado, comquanto em ra.ro.s casos, 
a bem de interesses de partidos." 

Eis o texto no idiom'.l original: 
"H'lwn t~Ue to a JJOlitica.l office is contested, the coiirts, 

.unless there is some wnstitut•irvn.a,l provisicn .to the contr.ary, may 
be appé.aled to f ar ,a ilecision. This is truc eren Vn, re8pect to fhe 
office of gove~rnor. It is a· remedy which has b·ee.n, though in rare 
instancGs, abused fp1· JJ·arty purv-0ses." (-.S. Baldwin: T.he Ame-
ri0an Judiciary, pag. 48-9.) .. 
O autor cita, em apoio da Sll'a affirmativa., tres ares1ios, dous da 

Côrte Súpl'éma dos E·Jtadoa . Unidos e um ·dos TTibunaes de Oonne-
cticut. 



Os dous da SupTema Oôrte: Boyd v. Thayer (143 U. S. 135 · 
36 L. Ed. 103) - Taylor v. Beckhan (1178 U. ,· . 548. 44 L. Bd · 
1.187). O primeiro é de 1891. O segundo de 189_9. 

N 0 caso, Taylor v. Beckhan (178 U . S. 549 . L. Ed. 4~, 1.18~) na~ 
duas partes pleiteiam o Goven!-o do E~taicl-0 .~entucky. Wilham Tay~or 
exercia este Uoverno, e o seu . antagomsta, increpando-o de usurpaçao, 
pede que a sentença. tirando .ao U'SUrpador o que usurpara\~entreg:ie 
ao amor a administração <laquelle J!:.s~ado . . A Suprema Uorte nao 
deferiu ao pedido. Mas os ple1teante& d1Beutiram perante ella ? caso 
eleitoral em todas as suas minur:ÜJ~idad.es e os membros .do Tribu~~l 
citaram precedentes, que elle resolvera ple~tos concernentes á legiti-
midade do titulo · de Governador, sentenciando entTe pal'tes que o 
disputai•am. 

O J u-iz Brewer, discutindo a ·questão, diz: 
" No ca&o Boyd-Nebraska ex rel. - Thayer (143 U. S. 135; 

36 L. Ed. 103) a .Suprema Oôrte de NebTaska, em acção adequada, 
proferir.a o seu julgado, priva:ndo a J?oyd do cargo de Governador 
do Esta·clo e empossando nelle ·Thayer, intervos~o Fecurso +rnra 
este Tribunal (á Suprema Oôrte elos Estados Umdos) assumimos 
nós jurisdicção no pleito e reformámos a decisão da Suprema 
Oôrte de Nebraska, restituindo assim Boyd ás funcções de que 
fôra excluido por sentença desse Tribunal." 

Eis dous tribunaes conhecendo successivamente - um Tribunal . 
elo E stado e depois a .Suprema Oôrte Americana - de uma questão 
ele Governo disputado entre duas partes. Um Tribunal para -remover 
o Governador que occupava. o cargo ~ collocar o out ro pretendente; 
outro Tribunal para i-epôr o Governador deslocado do logar <le onde 
havia sido Temovido pela sentença anterior. 

O SR. ÂLFREDO ELLrs - Uma questão essencialmente política. 
O SR. R uY BARBOSA - Nesse litígio houve um voto dissidente 

(adverte Brewe-r): o do Juiz, Field, que disse "Divirjo dai sentença 
que se acaba de proferir. A meu vêr esta Oôrte· não tem competencia 
pa.ra solvei- questões debatidas quanto ao diTeito dos pleiteantes ao 
Governo de um Esta.do, ainda .que .taes questões hajam sido julgadas 
pelas au:toridades esta<luaes." 

Vejam bem os nobres Senad.or-as : o Tribunal reconhece a sua 
competenc~a. Um dos Juízes ~iverge do ·Tribunal para lhes negar a 
competencia por elle reconhecida. Não occult·o nenhuma das circum-
stancias do pleito aos nobres •Senadores, mas todas ellas concorrem 
par~ 1?-ostr~r que nos . .tribunaes americanos, da mais alta cate-
goria, mclusr~e a Suprema Oôrte d_os E stados Unidos, essas questões 
se teem debatido, reconhecendo elles a esses tribu-naes, em certas occa-
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s10es, a sua col.npetencia para conheoer · do assumpto. Entretanto, agora 
se diz aqui que é um dogma. . . _ 
. Resumindo os precedentes, o J mz Brewer, na contmuaçao do seu 
voto, assim se exprime: 

"Desta arta, em quatro o~m ~as, occorrentes successivamente 
em épóca.s diversas, no curso ·de 25 .annos, temos tido ante. nós a :qu·estão da validade juridioa de S·Bntenças dos mais altos tribu-
naes de varias E stados, nas quaes se tiravam cargos a certas pes-
soas, e se dnam a outras. Em tres desses julgados não hesitamos 
em sustentair 'ª nossa jurisdicção pam tomar conhecimento das 
decisões rnconidas, duas elas quaes confirmamos, com o funda-
mento de que as deliberações clós tribunaes a quo obsel'Varam as 
gar~mtias constit'ücionaes do processo, não infringindo, pois, os 
direitos dos reconentes . . Sobre o 1.ercúro opinamos que não se 
podia manter o julgado, e o reformamo::, excluindo um inâivicluo 
elo alto posto de Governador de um Esta{lo, d.a.nela-o a outro." 
Notem bem os nobres Senadoras. Não se está passando isso _em 

um Tribunal de Estado, está se pa.ssanclo na Oôrte .Suprema. 
"No qúa:rto negamos provimento ao recurso, ·mas não porque 
•o pleito não envcjlvcssa -questão de pr:oprietlade sobrie .o titulo 
reclama.do, e sim ~lO"rque os fundameJitos onde se estribava a pre-
tenção de reforma de s.entenç.a eram tão frivolos que não· mere-
ciam consideração." ( 178, U. S. 589. L. Ecl . : 44; 1. 202.) 
Em seguida o Juiz Harlam, pronunciando tambem o seu voto 

divergente, .recorda, no correr delle, os mesmos precedentes, dizendo: 
"ü Poder J udiciario não pó de, como o Legislativo podt>ria, 

abster-:e de certa e cleterminr.da medi.da, · porque ella se acerque 
das raias da Constituição. Não nos é licito deixar· ele julg1r, por-
que o assumpto ·seja duvidoso. Sejam quaes forem as duvidas, ou 
as difficulda-cles, o caso que .se nos submetteu ha de Eer decidido. 
Tão pouco d treito nos assiste a declinar da jurisdicção, que nos 
cabe, quanto a usurpaT a que nos não c:J.be. Seri•a, em um como "no 
outro . caso, trahir a Constituição. Questões ha; a que de bom 
grado nos. esquivariamos, mas a que no-s _não podemos esquivar . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·.· . . ..... . . . . . . .. .. ... . . . .. .. ... . 

No caso Boy<l v. Nebr.aska eu: rel. Thayer. (143, U. S. 135; 
36 L: ed. 103), que se ~os submetteu mediante recurso, pai-a 
exammarmos a rnntença final da -Suprema Oôrte de Nebr.aska, 
que priv.ava do ca1'go de Gove:rnador a Boyd, e collocava a ThayBr 
nesse pos.to, todos os J uiz.es, excepto ü Juiz Fielcl co·ncorriam cm 
sustentar que esta Oôrte (a Suprema ·Oôrte <los Estados Unidos) 
tinha juris·dicção sobra o pleito. · 
.. . .. .............. . . . .. . ...... .. ... . . .. ........ .. .. ..... 



Em quatr.o htigios, emergen·t€s até a«J.ui, es.ta Oôrte se tem 
:atido ao ·fundamento de que, em se J_n·ivanclo algum ·delles., . sem 
-O devido processo legal, 'de um oarg:o creado sob as leis de um 
Estado, se estabelecia uma situação ·regida pela decima C!J.uarta 
-emenda á Constituição Americana, situ;ação de nos cumprir tomar 
•conhecimento, pal'a investigar se foram, OU' .não·, gua-rclaclas essas 
;garanti ás legaes. · 

As prohibições dessa emenda, como temos dito muitas vezes, 
-0stendem-m a todos os orgãos elo Estado, fa suas autoridades, 
1egislativa:s, executivas oú judicial'ias, sendo hoje, pois, doutrina 
assente na jul'ispruclencia. ·ccmstitucional deste p·aiz que qu:;m 
.quer que mediante a. ·sua situação publica no Governo ·de um 
E stado priva outrem ela sua propriedacl,,, vida ·ou liber d:; de, vio-
lando as ga1.,antias legaes . . . attenta contrn essa inhibição con-
stitucional.'' (178 U. S. 593 - 599. 44 L. ed. 1. 206 - 1. 208.) 
Para demonstrai- qwa taes hypotheses offendem, pelo menos, a um 

<desses tres direitos, não ·menos . garantidos na Constituição Braz;leira 
<lo que na americana, contra os attentaclos occorrentes nos governos 
-estaduaes, -o Juiz H arlan, na continuaçfüo do seu v-0to, entre · outras 
considerações, mostra que o direito <le um individuo aos cargos que 
-0ccupa, ·COnstitue uma da.s ma:nifes.tações juridicàs, sinão ela sua pro ~ 
·.priecla.de, certamente ela sua liberdade. 

Eis algumas das suas reflexões neste sentido: 
"O ·Juiz Oooley, sente:Bciando pela Suprema Ofüte . do Michi-

gan, no caso People ex rel Le Roy v . J-I111rlbvL dis:e.: o Juiz Story 
demonstrou cabalmenté que a libe~·dade constitucional significa 
.alguma cous.a mais <lo que o que debaixo de·ste nºome se · costuma 
autorizar : ella abrange todos ºos qireitos civis e politicos abwlu-
tamentc garantidos, assegurados e · reserva:dos, as franquia·s de 
.cada um, como homem e cidadão, o seu direito de voto o rieii 
.clilre'it.o de exercer oargos (his hight to holcl office) , o seu' direito 
-<le adorar a Deus segundo os dictames da sua consciencia, a sua 
igualdade com todos 'OS seus concidadãos . .. " 

"A doITtrina de que a liberdade significa alguma cousa mais 
<lo que a i~munida·de a todo o constran·gimento physico", pr~
~egue b "'T UlZ Har] an, essa doutrina (C se acha bem esclareci da 
no caso .ilí"lhírrtor 1J . H~p~rsett." 

"!Havera na<la que mais -directamente envolva a .nossa libel'-
<lade à-0 que o fü1;eito de . ~f~irmú ó exercício de º11m cargo, para 
o qual fomos legalmente e1eit-Os pelos nossos conciaadãos. . . Sel'á 

·possivel que o cl~reito de exercer uma profissão licita oo considére 
como element?· .d~ nossa libei•dade; assegurá do pela decimà quarta 

·-emenda •const1tU'cIOnál, contPa qualquer privação iflegitima e ·que, -. 



entretanto o clireit-0 de exercer um cargo, par.a o .qual o individuC>' 
foi eleito, 'e em que foi legalmente investi elo, l~e P?ssa vfr a ser 
estorquido pm· deEberação ·de um Corpo Lewslat~vo, sob ú.ma 
Constituição onde oo .declare que nesta R epublica nao se ad~1~te· 
um poder arbitral'Ío em pm:te nenhuma? Póde lá ser que -0 direito 
de. voto, uma vez confeTidà, .se tenha por· in imferivel, a não ser 
pelos meios legaes, e ·que , todavia, o direito da pessoa v?tad~· a 
occupar e exerce.r ' as funcções . do cargo, pal'a o qual f?1 . ~le1ta, 
se lhe possa tirar, sem transgressão desta emenda· cop.stituc10nalr 
·a não eer pefos meios legaes?" (178 U. S. 603-604. 44 L. 
·ed. 1.210.) 
O SR. ALFREDO ELLIS - Bem dizia .o nobre Senado1• pelo Ri<> 

Grande do Sul que para acampanha1· V. E x. s.ó de muletas o poderia 
Jazer. Eu, porém, creio que nem de muletas . · 

· O SR. RuY BA1mosA - Não é a mim que teria de responderr 
P.orém á jurispru:dencia dos tribuna:es. americanos. 

' ' 

"0 rnciocinio não podia ·ser mais claro. A. liberdade assegu-
iada pela Constituição F ederal abrange o direito do individuo· 
eleito a OCCUpar O cargo para que O· elegeram, seja para um Cargo . 
federal, seja um cargo1 ·estadual, e "de qualquer ordem que fôr 
este ·cai'.go·. Ora, em todas as questões, nas quaes se pleitear essa 
liberdade,· a competencÍ(1 da Suprema Côrte dos Estados Unidos-
é, igualmente, irrecusavel. Logo irrecusavel é a competenc:a desse· 
Tribunal, nos casos em que se discutir e'ntre . dous pleiteantes o . 
titulo de um cargo, €<Tp.bora seja: o de Governador de Estado, 
assumido por Úm ci;:lad~o e disputado por outro." 
Eis a lição do J uiÍ Harlan no caso. 

Taylor v. Beckhan, -com o ca·SO' Boy-d v. State .of N ebrasfoa, 
os dous invocados na· obra .de Baldwin. 

Já vêde, Srs. Senadores,· que não deixa de haver, na jurispru-
dencia dos Estados Unidos, · µão só opiniões, mas julgados, em que· 
a Suprema- Côrte resolveu questões de legitimidade em pleito·s con-
cernentes a cargos de Governadores de E stados. . 

.O SR. ÂLFREDO ELLIS ~ E sse aTgum~nto é irrespondível. . 
O SR; RuY BARBOSA - A.gora S:S. EEx .. me hão de permittir a lei-

tura, não das palavras de um dos . grandes J uizes flmericanos, mas das: 
palavras de um dos mais doutos J uizes brazileiros, o Dr. A.mar.o Cavar-· 
canti, no voto que deu· ·ha n+ais de tres annos, no 1° de abril de 1911,. 
sobre a Mensàgem do Presidente, declar.ando por qu:e ·não cumpria· 
as decisões do .Supremo Tribunal ·cÓncernentes ao Conselho Muni~ 
cipa1 desta cidade. · 

E stas palavras meTecem de ser consideradas e meditadas pelo; 
nqbres, Ser:ia<lorns como as de um ·dos cultores do direito ameri0al'lo,: 
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que entre 11ós melhor co·nlrnccm, e teem interpretado entra nó3. cJrn" mai s·. 
isempção «le espirito sem ter incorrido até hoje na seclucção das ten-
dencias de partido, na · prolação ele suas sentenças. 

Agora, dizia o DT. Amaro· Oavalcanti : 

"Agora, para ser. completo neste ponto, cumpre não · omlt1 lr' 
que á vista ·da jurisprudencia americana a unica verificação de 
poderes cuja rnvisão ou exame deve escapai· coino regra ao J udi-
.ciario, por considerar se questão essenoialmente política, é a refe-
Tente ás eleições para o Legislativo F ederal ou Estadual, por-
quanto as proprias eleições p·ara o Executivo Estadual teem sid0> 
·objecto de investigação e decisão judicial. Em numerosos casos 

• Ooo1ey, na sua obra dassica 001.,,~titu(;i'onal 'Li<initation, se ·ex-
prime sobre o assumpto nos seguintes terÍnos: "Como os funoci-0-
harios incumbidos da eleição exercem em geral apenas funcções 
ministeriaes, ·aS suas apurações ( ritwrns) e certificados de efoi-
ções (diplomas), expedidos em vista daquellas não são conclu~ 
.si vos (definitivos) em favor dos indivíduos que parecem ter sido· 
eleitos. A decisão final· pertence aos tribunaes judiciarios. Esta 
é a Tegra geral, e· as excepções ·são só daquelles ca.sos em que a lei;. 
que l;egula o processo da eleição, declara a decisão conclusiva 
(sem mais rncur.sos) ou em que ha uma junta espeoial oom ·pode-· 
Tes de ·decisão ·fina l. " (Autor citado pag. 785 e not.as.) · 

"Istü que informa Oooley é igualmente asseverado por· 
Baldwin na SU'a recente obra The A·meriCi.an JurJ,iciiary. 

"Não se desconhéc13 qm~, tratando-se .porventura da eleição· 
ele GoveTnadores, se tenha ás vezes contesta.do a intervençião judi-
cial, por ·dever caber a respectiva decisão aos outros poderes: 
igualmente independentes; o proprio Ü-Ooley cita um julgiamento 
da Suprema Oôrte de Wisconsin, neste sentido e Plack oit·a um. 
outro da Oôrte da Florida ·sobre a materia na elegibilidade. 

· "'Mas, como se vê, são em todo -o caiso decisões judiciaes e-
não actos deçlaratorios do Executivo,. decisões, aliás, funda.das na; 
" igual independencia dos poderes;', e não na simples r azão doutri--
naria de tratar-f,e de questão política. 

"Até no caso de duplicata de assembléas éstaduaes ;o Judi--
ciaTioi tem intervindo parn decidir qual sej.a a legitima, allegan-
·do-se, no caso ·a que nos referimos, em abono da decisão judicia-
ria, ter sido ella proferida preoisamente em favor da c9rporação 
que já havia sido reconhecida pel()I rnspectivo Gove·rnador Prince 
P . Sk~llini, apud Oooley, ob. cit. 787, n. 4 a." 

O SR. ALFREDO ELLIS - O que ha de ser difficil é demonstraT--se· 
a acção do Congresso Amerieirno, coTriginclo e refonnando sentença: 
do J udicia;rio, como estamos fazendo agora . 



O SR. ·RuY B.aRB<os.a - Mas, < ·fa·s. Senado'l·es, <pl:tra teTmin ar, lêr-
vos-hei ainda <luai, paginas de um dos meskes classicos do Direito ' 
Americano, o douto e autori2a<lo Oooley, noa obra citad·a p«:lo Sr. Amaro 
Oavalcanti, a respeito p1-ecisamente <desta questão. 

Diz elle, ·depois de varias considerações sobre o assumpto : 
"Mas quand01 a questão é de saber quem é o verdadeiro 

Poder Executivo ·ao E sta<do, os Juizes :teem funrc;ão a desemp0-< 
nhar, as quaes< são, pelo menos, tão importante:; quanto as de 
qualquer outr.o oi<la:dão. E o facto <le serem J uizes nunca póde 
ser motivo para <que eHes re submettam a uma usurpação. U sur-
pações bem succedidas <las funcções executivas só po<dem sar con-
summa•dos com acquiesoencia <le outros Tamos de Governo e os 
J uizes, dos factos em uma controversia de imp<ortancia tã9 1no-
mentosa, a investigação das circumst-ancias é justificavel e quando 
feita só em circumsfanci'.:ls e:xtraordi1iaTias. No caso referido o 
usurp::idor, comquanto candidato ·<le <um partido que reunia em 
si metade dos votos de um E stado>, achou-se privado <lo <podei· 
pela forç!a de uma sentença; a opinião publica abandoncu-o e 
elle perdeu o exito da usurpação, tornada inutil ·pela sentenç1, que 
assim evitou o E stado ~a violencia e <la anarchia." 
Estas palavras são de Ooole·y na sua grande obra sobre as limita-

ções con-st.ituci'Onaes( < 
Com esses casos, -0om essa.s autoridades, cotn es~.as opiniões e essas 

sentenças, me parece haver demo.nstrado, <senhores, que, no Si Estados 
Unidos, essa Eeparação <absoluta; esse v<allo . insuperavel, Emitam a 
autoridade ju•diciinia i'las questões da ordem àaquella que agora rn 
agita perante -0 Senado Brazileiro. . 

Em casos differentes, occorrid-0s em épocas diversas e ci tados 
ainda hoje cómo arestos, os tribunaes, já <los< E~.tados , já da União, 
tf'.em reconheci~~< a sua ~ompetencia! firma·do a sua au toridade e inter-
vindo com dec1soes termmant~s ;no JU1gamento eles.ses assump tos. Tudo 
i"'so vem mostrar, Srs. S enadorns, quão delicado é o· exame ·da objecção 

. do caso político, nas materias em que essa objecção tem sido cmpre-. 
gad1, enüe nós, utilizada, como a querem os interesses dos p1rtidos, 
para eliminar completame:qte essa autoridade jm·i<lica, creada com 
a intenção e 0,pecial de levantar no Poder J udiciario um obstaculo 
efficaz aos excessos < políticos dos dous outros orgãos da soberania 
nacional. 

E;en<lo, como é, a instituiç<ão creada com pode1·es especiaes para 
ocnheoer da constituci<malidade dos a-0tos do Poder Executivo e do 
Poder Legislativo, ao Poder Judiciario vão esban-ar, . a cada momento, 
questões poüticas; as questões politicas penetram, a cada mom ento 
nos tribunaes do Poder JudiciaTio e, não haven do outro criterio para 
precisar onde cessa a autoridade judiciaria, deante da autoridade 
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x:iolitica, smao a que Ee esta:füeleceu no.s· Bstadoo Unidos - q,úe s.ó não 
sã.'o . susceptiveis de_ ser· submetti.dos- ao Gonhecimento d:os tribunaes 
federaes na's questões· de· incon-stüueional~dad€; os assum.p.tos- em qµe 

· não se ache o aireito, defini.do · em-lei; . de alg,ueni, seja um. i.ndiv.i<luo 
ou uma . collecti.vi.dade, seja o direito de um indi.viChm, na.cional ou 
estrangen:o, ou ·seja o direito de corpocração paJ.'ticular ou. pnbli.ca, 
ou seja· o cl:ir.eito, de e.ntidade política e até semi-soberana,. cpmo ·são 
os E ."tadofl da União, a compet,enci>a. da Supre~n:a Oôrtç tem sido coi;i-
stantemente· reconhecida e, absoluta.mente, in.disc.utivel. 

Desde que entre nós se começou a €%3rcer o· regímen americano 
esta maldicta objecção dos casos pol;ticos surgiu, embaraçando as pri-
meiras tentaúva;i em fav.o•r d·as liberdades individuaes 1118. mais sim-
ple~. manifestações. · 

F o·i esta objecção que <:ncont reí deantc da mim, quando, em 1892, 
solicitei, pela primeira vez, neste paiz, uma ordem da h;,ibea.s ..;corpu6, 
apoiado na autoridade da Justiça Fe·deral. contra os abusos do estado 
de sitio decreta-do eni abril daquelle anno. . 

Desd{} então me infürgi· e me· tenho insurgido constantemente em 
todos· os meus trabalhos, em todos os meus discursos, · em todos os meus 
escriptos &obre ·assumptos. cç•ns.t.i tucionaes, contra este abuso ·elos explo-
ra-dores politicos, interessados, 11ão em esclarece·rnni a ques tão" consti-
tucional, mas em favor dos seus interessa-dos, bara!h1ndo-a rnmpre, 
creando uma situacão · a-ccommodaticia, e isto, senhores, em um paiz 
sem princípios, se·~ educação, sem tradições ·e E•em liberdade como é 
o no~,so . (Apoiados .) 

·Srs . Senadores, não me permitte O· tempo, não me pennitté a 
canceira dos nobres Senadores, menos ainda os limites necessariamente 
_estre·i tos do debate parlamentar, trazer á vossa presenç.a os. documentos 
desta longa succe-sE-ão ·de esforços, coherentes sempre, insistente> em 
-torno desses principias cuja defes·a rne querem agora embarg·ar com 
as miseraveis nugas <le um triste arguw:enfo .ad 1vomrJne sem fund a-
mento algum na justiça e na re~lidade dos factos. 

Não posE·o, Srs. 'Senadores, não posso fatigar-vos como se estivesse 
dcante de um TTibunal de Justiça fallando _oito ou· <lez hora~. porque 
a paciencia parlamentar é curta e o estomago político ordina:riamente 
fraco . 

O SR. AnoLPHO GORDO - Nós estamos ouvindo V. Ex. · co~1 a 
maior attenção. 

O Su. RuY BAnnosA ~ Agradeçc· muito aos honrados Senadoroo; 
mas •&OU eu o que se sente sempre sob a pressão elo reooio de estar incor-
rendo na taxa <le impertinente pelo ex.cessivo tempo com que ponho 
em contribuição a cortezia dos meus honrados collegas. 

O SR. Ano·LPHO Gonno - V. Ex. está di scutindo· o a·ssumpto ~oro 
a maior erudição. 



. O SR. ALFREDO ELLIS _:_ O que se infere das palavras de V. Ex. · 
~ que 0 Partido RepU'blicano OÔnservador, com este p~·ojecto de· inte:r-
·-venção no Eio de Janeiro, quiz fazer con: que o Pres1:dente da Repu-
blica engulisse uma batata fervendo. (Riso.)_. 

O SR. RuY BARBOS.A. - Mas, senhores; perlus.trando rapidamente 
esses trabalhos, só para vos rememoral' eni um r apido quadro ?- ~·eali
dade juridica da doutrina americana, eU' vou apontar-vos em dimmuto 
1mmero de paginas, aliás umas após outras, alguns .dos grandes ex~m
plos nos quaes a Suprema Oôrte d.os Esta~os Umdos· t~m resolvido 
para todo o sempre as questões mais essencialmente, mais profund.a-
mente, m!J.iS exdusivament0 políticas do Governo daquélle paiz, 
actuando sobre a ·sua adlÍi.inistração·, sobre as suas finanç.as, s<ibi:e 
legislação politica, rem que · alli nunca, se desconhecesse a sua auto-
ridade e houvesse um Governo ··ou um Oo~gresso, em épocas normaes, 
capaz de conceber o pensamento de ·desobedecer. 

SenhQres, não é na época da guena civi l americana que havemos 
de ir recorrer pFtra bus0ar as tradições de jurisprudencia ·constit_ucio-
nal. Durante e;>Ee período, bem o sabeis vós todos, e annos ainda após 
esse periocj.o. . . · ·· 

o SR. ALFREJ;>O ELLIS1 - .Na época da .reconstrucção . 
O SR. RuY BARBOS.A. - - · . . . na épo·ca da reco1n trucção, acharam-se 

os E stados Unidos debaixo de .um Governo verdadeiramente militar em 
toda a extensão da palana. 

Nos c"inco· annos de guerra, porque era a guerra que lavrava em 
toda a parte, guerra que '.tbsorveu um milhão de victimas e thesouros 
incalculaveis, nesee · pel'io.do; porque era de guerra, que . lastrava em 
tocLa a parte, o paiz inteiro re achou d13baixo da occupação mili'tm·, e 
no· pariodo posterior, da riiconstrucção, porque os Estados que a essa 
m eldida, e,xcepcional estive-raro .sujeitos, os E sta:d·OS . que se haviam 
rebellado contra a União, ficaram no correr desse longo tempo flujeitos 
igualmente a-o i·egimen miJital', á administração do governo militar, 
de gene-raes . . ·. 

O S:R .. AL_FREDO ELLrs - De ye·r.dadeira lei · marcial. 
O SR. R uY BARBOS.A. - . . . e, portanto, -como be~ diz o meu hon-· 

i;ado amigo, Senador por f'. Paulo, submettido a todas as consequen-
cias ·da lei m arcial. Ahi, :p.ão eram as armas que cediam á toga, era 
a toga que cedia ás armas. Reinava a guerra, a força, e o espirito 
como o de Linco-ln, educado aliás nas melhore3 tradições jurídicas, 
mas esmagado piela respo11sa.bilidade atl'oz, phantastica, sobrehumana, 
de uma tarefa incomport~~vel, tive-ra de se collocar fóra· de todas · as 
leis normaes, para acudir exclusivamente aos dictames da necessidade 
com intuito de salvação do E stado, em uma crise em que esta phras~ 
não era uma invocação elos interesrns politicos, mas a imposição da 
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i·ealidade . inais estrondosa, mais pavorosá, mais anotmal que se pó<le 
·conceber· no· Govemo da:tjú.elie' paiz. · 
. - . ::tv,Ias fóra dahi, senhorns, .e mesmo nessa . época • .. s-ão' extraordi-
narios os exemplos do e.xercicio do grande poder .d'a Justiça americaná 

. l'~solvendo a.s questões políticas do · Est·adó. · 
Muitos. pleitos, cada qual mai's grave, dizia · eu, em um dos meus 

trabalhos, r eferindo-me .a essa época, deTam. logar_ a reiteradas mani-
f.e:st~ções da Côrte Supi·ema acerca do regimen discrecionario ad-0ptado 
pelo Congresso· na reconstrucçã9 ·do paiz apó;> á luta separatista. Ahi 
mesmo, senhores', Sf' ·deu !\ intervenção. abi mesmo nesse terreno me-
Jindrosissimo da política se deu a i~tervenção frequente da autoridade 
judiciaria da Swprema Oôrte. As decisões · proferidas nesses litigios 
<le 1866 a 1883, encerraram toda uma theoria -constitucional, nova, 
meada pela jurisprudencia daquellé Tribun·al sob .os mais formidaveig 
·problemas politic·os que a insurreição, :o desmembramento e a i:e&tau·-
ração da ordem p0<diam accei tar em uma Republica Federativa 1ace-
Tada pela discordia. 
· Foi nessa época, durante ella e ·após ella q~e se suscitaram nos 
.Estados Unidos a:s celebres questões conhecidas pelo nome dos Legal 
tender crase, isto é, as ·q!festões relativas ao. curso forçado., circulação 
()brigatoria do papel-moeda. Nies&as - quilstões, ·senhores, se achavam 
·empenhados ·os mais alt.os interesses politicos do Governo Americano. 
Foi · o .papel-moeda nesse periodo uma medida imposta pelas exig,m-
·cias mais imperiosas da gueTra, 11ma medida ~absoluta de salvação 
publica. E não: obstante 'º conhecimento da legalidade constitucional . 
dessa medida, intervêiu a Suprema Oôrte para desconhecer ·a sua con-
:stitucionalidade, em ·uma al ternativa de decisões, oTa em um sen'tido, 
-0ra no outro, por muito·s annos se consarvou vacillante nos Estados 
Unidos a jnri:sprudencia sobre a autoridade constitucional do Oon-
-gresso Legislativo pa1:a emissão <le papel-moeda com cmso forçado. 
·Que questão · mais sobieranamente politica do que esta? · 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR: RuY BARBOSA - E não obstante, quatro ou cinco vezes em 

·sentido divergente, a resolveu a Suprema Oôrte, sendo ·as suas decisões-
•Sempre religiosamente observa.das e acatadas pelo Governo e pelo 
-Congresso Nacional Americano. · 

Ninguem aHi se lembTOu jamais de processar J ú.izas pelo crime 
de ·interpretarem a Oon;itituição e a& leis. Ninguem concebeu essa 
monstrD'.osidade estulta, inconcebivel e ignobil. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Aqui a ma.ioTia ·do Senado quer metter 
o bolo no Supremo Tribunal ·Federal. 

O SR. lfoY BARBOSA - . Nenhuma das legislações ·elo imw<lo até 
«> admittiu. A responsa.bilidade existe em to<la a parte para os J uizes 
·em todo.s os gráos da!:! hiie·rarchias judiciarias, desde os mais altos 
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mais baixos, m.·a.s nin;gueía air\~a: s':'· ~~mi_nou ~e: a . e~t~b,e
lecer neste terreno, ninguem, ainda con.çeb~~ a. p_o,ssib1l~çlade l:eg~r 
de se Sentar no bané.o dos reos a consc1enc1a, de um J mz, para lhe 
tomar contqs de haver interpret-ado. as leis, a Gom1tituição ' de. &~a 
terra no sentid-0 diesagra'daV'el a0s ~nteresses p_oliticos do :n;io.mento_ 
Quando a política chega a e~te gráo de vesania pworos:i, deve ser 
internada· em uma ·casa d~ Orates ... 

O SR. ÂLFUEDo BLLIS - Precisa, de uma c:tmisoh de força. 
O Sn .. RrrY BARBOSA - .. . precisa de uma 'Camisola de força, nã0>-

é mais a politica habilitada a .gove111ar um paiz de homem r acionaes, 
ma.s uma familia d a instinctos ·deE€nfreados, i1ã;o tendo outro senti-
mento ·para. os gu,ia r sinão o de seu interesse, e da s1i,a ambição e da: 
sua cubiiç.a. 

O. Sn. ALFREDO ELLrs - Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - A par ·desta questão, como causa tão· nota-

vel, .como qu!)nto ella, sobresae a. questão da imposto s-0bre as r2ndas,. 
c1e in com.e tax, estabelecido em 1894 e resolvido em 1895 prla Suprema·· 
Oôrte Americana . 

Achava-me eu em Inglaterra, nessa época, e tomei essa c:msa como 
objecto .de um ·dos meus estudos, naquelle tempo endereçados ao J ornaí 
do Oommercio e que se acha~ -reunidos em um livro. 

Tra.tava-se, .senhores, de um imposto· reclamado pela · necessidade· 
urgente de cobrir-se um deficit de cerca de sete milhões de dnllars. 

P ara remover-se este formidavel pe:>o na receita do paiz, o Oon--
gres.so, de mãos dadas com o GoveTno, entendeu de votar aquella me-
dida-, do in · co.me · tax. : 

Mas os interesses feridos pela decretação deste imposto Teprocen-
tados por alguns .dos grandes estabelecimentos banca.rios, se reuninur 
afim de pleitear a sua incon~titucionalida<le . Tomaram por advogado-
ª Mr. Olioat~, que tive depois a. felici~ade e a honra de encontrar· 
em Haya como Embaixador do·s E sta·.dos Unidos, e com elle- me en-
cont1iei frequentemente em ·divergencia s -accentuadas na grande questão· 
que separou ·os peque·ninos dos grandes Estados, na·quelle Congresso 
Internacional. 

El'a. um ·dos maiores a<lvogado·s americanos pelo seu saber, pessoa 
. cuj as ·qualidades individuaes tive ocoasião c1e .admirar e a_ue ainda-

hoje, felizmente , é um do& velhos daquelle Oongre!?SO, cuja vida a-
. morte ainda tem respei ta·do. • · 

Pleiteou-s.e a inconstitucionalidade do imposto sobre as rendas ,.. 
não obstante o seu caracter eviqentemente político, o Gove-rno Amerí0ana· 
por su·a vez envidou todos :os esforços afim de impedir a victoria dos-
litigantes. Fez-Pe vibrar aos oµvidos do Tribunal a ameaça <las gran-
des perturbaçõea sociaes -que &e anteviam na revogação dess'l. medida, 
contra a .qual os interesses socialistas .re rnceava conjugassem as suasr 



forgas. A.: nenhuma ·ç);e&!la~ çcns~!i'Lel'ações attende:u a iuteg~·:;i: consci!fn.cia 
do'! Jui:zes ap:ie,i;.ica,110.)l e a d€Cl!;l~O pro.feJidu, Cl'OmO Se Ee ti:a~aase de. 
um preito oúliiuario numa questão de. dí;i;eito p.rivado .. 

No Braiil, podemos imaginar a que tempestades não· .. daria logai," 
e)lsa de.cisão.. · 

"Que.re1s vêr,. porém.,. como se pass.aram .a.s cousas no ,, Estados 
Unidps? .No ~~a immediatQ, o correspondente do Times em Philadelphia 
telegraphav~ para aqui: "Acredita-se geralmente, que a lei, emas-
cnlada assim, te1A. de ·se~: em breve revogada pelo Oongre".so. A ad.mi-
nistra.ção re·puta conven1·e1lte a abrogação totd d.a lei.. O Altorney 
Gene•nal declara que acceit'a a decisão do Tribunal, e não . pedirá recon-
sideração : -Q.o fei.t9 ." · 

"A submissão do Congresso póde se considerar, pois, com,o p1:évia-
mente ·consumm.ada na ·submissão instantanea do' Governo e no respeito 
com qu,e o ·assenso .do ger al do paiz a·colheu a d-ecisão do Tribunal. 
Ninguem cogitou em resistir. Ninguem teve uma palavra de despeito. 
"E.' correp.te", am;rnncia edictorialmen:e o Times , "que no Sr. Cleve-
land e o seu gabinete· está delibera<la a revogaç•ão· ·completa da lei." 

Submetteu-~e, pois, immediatamente o Governo Ameri.cano, e deze-
nas de milhões de dollars que já haviam sido arrecadados foram im-
mecliatamente i·estituidos aos reclamantes, . não só aos que haviàm 
pleítea.do e· vencido· no T·ríbunal, -mas a muitos outros que não haviam 
tomado parte na demanda. 

Depois destes, vieram ainda os celebres casos. in'!ulares, casos ·que 
r res·olvcram as questões políticas mais novas, mais extraor<linarias e 

mais difficultosas qu't} o Direito Constitucional po·cleria . suscitfü em 
uma Nação ·como os E stados Unidos. A ·Con:stituição Americana não 
havia cogit.a:do de acquisi-ções territo·riaes no estrangeiro. Euti•anclo 
na politica imperialista:, viu-se , pois, o Governo Americano d.cante de 
um problema ah.solutamente imprevisto no seu Direito Coin.titucionaL 

Qual seria a condição das populações dessas colonias, depend·2n-
cia.s, posses, ·porém annexadas ao terl'Ítorio d.0°. E stados U niclo.s? E sten-
der-se-hia a essas ·pOp1J.lações o beneficio ela Constituição Americana, 
ou seriam essas populaçõe 0 • r egidas po·r um direito diverso? Qual-esse 
direito? Qual o estado civil político desses povos aggrnga·dos á massa 
dos 'cid·a.dãos dos E stados Unidos? 

Foi tudo isto que uma série de decisões judiciarias resolv.eu nos 
." caso·s insulares", cuj os actos re;1)l'esenta m, no ultimo volume d.a 
J ·1trispntdencia · Ame'f'ic:ana, uma das feições mai s ·extra·oTdinarias, 
mais solernnes do poder incommens1navel, . abrnlutaimmte político, 
des,ta ·autoridade, na scluç.ão ·dessas grandes questões. 

Seria agradavel acoi;npanhar ·o curso destes acontecimentos, mas · 
o tempo m'o não pe1rmitte. · 

Resumindo, porém, Srs. Senadores, a.s substancias <le todas estas 
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decisões, . WÜiougby; na sua obi·a . r~-C~ntissim9., quB todos OS nobres 
Senadores naturalmeiite cOJ:ihecem, assim define o. alcance incompa-
+:aveliuente político· desta situação para, o grande orgão da ·Justiça 
F ederal : · 

"O mais podeToso ·dos freins no preservar, não só as relações 
regulares entre . oi p.0.der Federal e o 1iower dos Estados, mas ainda 
entrei os propr~os riwrnds elo Poiiter Fedem;]., tem ccmS>istido; indu~ 
bitavelmente, na Côrte Suprema. Ella tem sido a rod;a mestra 
( the biakince wheel) no mecanismo 'da Republica . 

. A Constituição, no exercicio de sua supremacia e respeito 
·de todos essi's p.oderes, ia todkl/3 Lhes poz lirruit.es, e o instrumento 
para dar realidade· a essa l imitação tem si·do a · Côrte Suprema, 
como interprate do _Direito Constitucional." 

1f.as, Sr. Presidente, para vos resumir, em u~n só lance, os meuS' 
trabalhos .sobre" o a c;.sumpto, procurando ·definir d,o modo mais cla1'0 
e mais prnciso, ao men al0ance, a verdadeira ·doutrina constitucional 
sobre a extens·ão aos '03.SOS políticos e a competencia do Poder J'udi-
ciario nesses casos, lêr-vo.s-heii as minhas palavras em um discurso pro-
ferido no Instituto dos Advogados, não ultimamente, ao a~·sumi,r a 

·sua presidencia, mas ém m~io de ·1911, quando tive a honra de seT 
empossado no . logar .de memhro <la.quella casa. . . 

Havia . o Instituto ·dos Advogados se manifestado, pouco antes, 
cont_ra o ·desrespeito ·ao Supremo· Túbunal Fe<leTal pelo Governo elo 
Marechal He11nes e, alludinP,o a esse facto, disse eu, ha quasi tres 
annos, aos meus collegas: · 

".O outro cataclysma foi o· que varreu moralme:i;ite das nossaa 
instituicões o Poder Jucliciario." · 
•O prin{eiro catadysma ·a que eu me referia era o da 0elebre 

reforma do ensino, eliminando a seriedade da instruccão e substi-
.tuindo-a pela charlataneri a insupport·avel. , 

(Lê) "O outro catacly$ma foi o que varreu moralmente daa 
_nossas instituições o Poder J udiciario. Tanto ·i-mpor ta, ilnnifes-
tamente, o acto .do GoveTno, ·quB em teTmos 01thegoricos negou 
e:xiecução ·a um a sentença ju.dicial de nossa mais · ·alta JYfagi.st ra-
tura, no c a~o do Conselho Municipal. Não obst.ante a abundancia 
do UTl'azoaclo, em que essa sedição do Poder contra a Jl1stica 
arrasta a caud·a roçaga4te da sua usurpação, o ceTto ·é que ella 
redunda na mais affoita revogação do nosso mecanismo con sti-
tucional. Não seria esta occa:sião de o demonstrar. Mas, si algum 
credito ainda me remanesce, da primazia que me coube na ·ObTa 
da Co:1sti~uição actual e si não imaginam ahi haver eu esquecido 
as mais s1mp1es noçõ·3S c;lo: sy·stema que nella · encarnei, em norrie 
da sua. verda-de elementar, direi que, Ministro do Pres·idente .ela 
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Repubii.ca, eu: entenderia havel~o trahi{\_o", 1·efeTeudando-lhe essa 

_medida. _ _ . . 
. Acertou elle de ".'ir a lume pel<? ·nüllf'io Offic·ial, no anniver-

saúo dá. Constituição ·vigente. Fortuita ou intenciona1, a coinci-
dencia resabe á mais amargâ ironia . Ironia ou malícia de quem 
a engendrou ou de um dos mais singulares caprichos do acaso. 
P?rque, si ao Presidente da Republica · assiste o direito de se 
insurgir contra um julga.do, a titulo de que o Supremo TTibunal 
"exorbitou das attribuições que a Constituição e ·as leis lhe assi-
gnalam", como se diz abertamente na Mensagem de 22 de fevereiro, 
entãó o regime·n americano está inve~·tido no Brazil e substituido. 
·neste pobTe pafa pela dictadura do· Poder Executivo. Est~, ainda 
mesmo n.as Republicas européas e nas Monarchias constitucio-
naes daquellé continente, onde a Justiça conhece da . constitucio- ·. 
nalidade das leis, não !JÓd~ reagir contra as sentênças que aver-
barem de inconstitucionaes ou illegaes os actos da administração. 
Até .ahi. já se estendia a eompetencia judicial sob a Monarchia. 
O:s cid&dãos pc·diam arguir-. de illegali·dade ou inconstitucio- · 
na li d a·de, nos tri.bunaes, os actos ·do Governo . do Imperador; e. 
si o~. tribu·naes os reconheciam incursos em uma ou outra, a deci-
<Jão mantinha o direito offendido autoi:izando a desobediencia 
ás medidas .arbitrarias da Corôa, O que sob a Constituição de 
1891 lucrou em poder a Justiça não foi a attribuição de verificar 
a constitucionalidade nos actos do Po'der Executivo: foi -a de pro-
nunciar a inconstitucionali~ade nos actos do Congiresso Nacional. 

"Não era nenhum destes que estava em jogo. Apenas se tra-
tava de uma resolução do Governo. A autoridade contra qu.em 
este se rebella é, portanto, a que ·os MinistTO·S de Sua Magestade 
não pod:eriam contestar á Magistratura imperial. 

"Nenhum Chefe ·ele Estado, ·presentemente, nos Estados Uni-
dos, se animaria a esta temeridade. A ella foi arrastado L~ncoln, 
ha meio seculo, mas durante o . grande e.clypse da Constituição 
Americana, quando', abalada a Nação até os fundamenfos pela 
'maior guerra civil da Historia, o- Presidente da Republica teve 
que assumir os poderes elo ·dictado1' romano, para salvar a União 
quasi perdida. 

"Jackson constitue a outra das duas· excepções . á juri«pru-
dencia desse ~ystema na Republica onde elle teve o .berço e onde 
lhe estão os mestres. Mas a theoria jaksoniana, que conta 80 annos 

·de idade, não subordinava a inteTpretação presi<kncial á do 
Congresso·: proclamava a sua inelepéndencia, ·a um tempo, do 
Congresso e da judicatura. 

·"O General americano era logico. O Marechal brazilei ro não 
o é. Si as decisões constitucionaes da Justiça, em uJtimo gráo, 



. . ã'b · o.lYTiga-m, aos <fJj.t110~- dop:s- l{Pdt\res,, entrn estes dcait~ p.ode-rf\.<t. 
é que fica a aut()-ridade suprema na interpretação con~ti.t~cional. 
Ürà, dada entre, elles dous "1).ma co1lisã.o de he1m:ane1üicrns. ·oppos-
tas, - a intellig:encúa da Conatituiç·ã-0< ter4. de s~1: ~- cornvenil')nte ao 
mais forte. Mas este, no 11.eg~men ;onde o_ Corpo Legisla.foro não 
actúa s0bre os Ministros, e em U'.h.1 paiz, on.de a Nação, d\3 facto, 
nã·o elege o. Oor.po LegislaÇivo, será, iiecessariamenie, o Goven10 . . 
De m0<lo que não ha meio termo: ou o arbitro suprem.o do nosso 
direito constitucional é .o Supramo T1:ibun'.ll da Uniã.o, oµ essa 
posiçã.o oracular, disputada entra os dous podel·es politj~os, aca-
bará po1' se immergir d.e todo em todo no Executivo. Tra·nspostos 
assim. o·s termos do rngimen, senhores, ~ Constituição da Repu-
blica é o seu Presidente. 

"FaTa daT a essa espuria theoria . um geito de sciencia e 
uma~ tinturas de O·rigem american'.l, foram buscar, Eem criterio, 
enti·e os co11stitucioual:stas -da .Americ<t d-o Norte, a famosa exce-
pção dos casos politiccs, aqui explorada toda a vez que se planeja 
desaTmár a Justiça contra os interesse' das facções e os excessos 
dos Governos . . Certo, dos c:i.sos méramiente políticos não julgam os 
tribunaes . M as o caso e-0s.sa. ele ser mfrarn49<ni"e poli tico <le ::-de que 
i1elle se 'El!1volvem direitos1 bg-aes d·e uma P"'ssoa, de caracter pri-
vad-0 ou- pub.lrico , judiciaLp1ente articul& dos c011tra outra. Porque 
mé11arne1nte político é só o· cas·o em que um dos. podera·s do Estado 
ex-e1·ce uma funcção de fOdo b ponto d[screcionaria.; e não se 
póde ter como discrecionaria uma funcção que enco·ntra limites 
expres!)Os em um <lirei to legalmente defo:tido. 

" Demais, ~mhores, t oda €ssa algaTavia - pretenciosa e ôca, 
se desmanch a ao contacto ·pe uma noção posta pelo wnso cornrnum 
ao alcance dos ·men'os aguqos e ingenuos. R ealmente os casos polí-
ticos· excluem a ãcção .dfl. Jnstiya. JJ!fru qM1ii defin? eis casos 
politicos? -

"Sim ; quem defoie os casos políticos? E sta é que é a questão. 
m axima. E sta é que é a questão es 0 enciai. 

" Precisamente a J usttça mesma e ninguein mais do que ella. 
E' uma evidenci '.l esta que r es-ulta necessari3;mente da sua -com-
petenci<a , inconcussa: no· r egímen, p ara negar execução ás leis, 
onde ~eis reconhecer am vicio de inconstitucionalidade .. Impôr á 
Justiça o dever ·de annullar os actos inconstitucionass da Legisla-
tura, e, :ªº mesmo tempo, admi tti r á L~gislátura. o direito de-
conculcar, sob o pretexto de p olihcas, esHas decisões da Jus:tiça, 
era burlar-lhe, pela mais gros::eira da s contradicções, a autori-
<l.a-de,' que tão .solem11emente se proclama como a melhor invenção-
e a sa lvação unica <lo regimen, ent:regu-e, sem essa garantia, ao· 
mai s üresponsavél dos ·absolutismos. 



E' o em que paramos b.oje, no Bra-zil e o em ·que .fi.ca·remos, 
.si a nossa apathia ~acional ·dei-xar ·ama-dureoor 1Hl!S .suas terríveis 
consequenci as esta: revolução do 'P.ode·r contra 'ª nossa Lú consti-

. tucional." 
.Eis, p.ois, .Srs. Sernadores, a questão reduzida ag9râ; a questão 

formulada agora,. no seu _pqnto ctdminante. · Sím, nos . casos absolutá-
mente políticos; nos ca ::ios exclusivamente políticos, nos . casos indiscuti-
velmente po.Jiticos, é incompetente a autoridade judicial. Mas qual a 
autoridade qtce decidirá os ·casos políticos? Ou essa ·autoridade é do 
proprio ·Poder J udiciario, sendo . elle então um ·poder investido no 
direito de limitar a competencia -aos outros cLou:s, ou e::.sa autorida<le · 
reside nos outro.s dous, e então a competencia é da.d-a ao Poder J udi-
ciario para co'nhecer da ·Constitucionalidade ou inconstitucion1lida<le 
dos ·actos d-o.s outros dous poderes·, qu!'l re a·cham inteiramente bur-
lado& · 

'Doda vez que em uma questão de interesse especial ·para o Poder 
Execu:tivo ou p:ira o Poder Legislativo a sentença· <la Justiça suprema. 
fôr contrarja ás ·correntes dominantes no seio do Pode-r Executivo e 
do · Congresso Nacional, o Çongresso N acio·nal é o Poder E:x:ecuti v.o 
classificam ·de - política - a . questão resolv~da, e, si a ·aut.oi·id•ade 
se acha inteiramente morta, teremos chegado a essa irrisã.o inclas-·i-
ficavel de uma Constituição· que teria investido o Poder". J udiciario 
no arbítrio .de declarar inconstitucionaes as leis,- e ao mesmo tempo 
o Poder Legislativo· no ·direito ele . desobedecer ás s>zntenças ern que .o 
Poder J ucliciario se manifesta a respeito ela inconstitucionalidade dos 
actos legislatiy.os. Quer .dizer: é fazer da parte_ Juiz no pleito ju·lgado, 
é d ;zer que A é autoridade competente para ~entenciar so-bre os actos. 
de B, e <lar a B a autoridade para .julgar da competenci·a com que A 
decidiu sobre o·s. seus actos. · 

A este respeito, Srs. Bena·clores, é constante, invariavel, unar).ime, · 
unisona, absoluta a cLoutrina. entre as autorida.des americanas. Até 
hoje alli se .acha .absolutamente estabelecido, como ·principio elos prin-
ci-pios éonstitucionaes, esta veridade suprema, de que. a· Justiça F ederal, 
na pes·wa do seu supremo· orgão, é ·o Juiz ultimo e irrec0irrivel da 
<:Jxtensão da sua propri-a esphera constitucional. · 

O- SR. ALF~Eno · Eúrs ~ Aqui, o Morro 'ela Graç-a: está m-ais alto 
\lo que o Tribunal d<} Justiça, a Su·prema Oôrte. A·s injuncçÕes valem 
mais do que as rnilténças suprema·s. 

O SR. ·:RuY BARBOSA - E' isso, .senhores, o que eu me prüponho a 
v.os mostra!· na illtima phase· do · meu diiS"Curso, e nesta: parte não posso 
ab~·ir mão d"Os 8.pcumentos com que me muni .p·aTa auto1:izar ns 
1ninhas affÍi'mativas, porque esta -.é a questão dominante, é a ques l.ão 
<Jue · resolve todas as outras t)_ue:Stõe.s, a questão de saber onde e::Lá 

• 
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a autol'ida·de qli;e, por modo . defi:ç.iti".o e inappellavel, deter_rr:~nará oo 
limites da -comp.etencia entre · os t1;e~ d1fferentes poderes da U n1ao. · 

Isto é elementar nos Estados Unidos. Na O amara dos Represen-
tantes em W ashin õ:ton, no -Senado Americano, ninguem ousaria di>-
cutir ·a materia, h~je por cinco minutos; no Senado Brazileiro, per-
ante o nosso' Congresso, se torna isto hoj~ indi.spensavel, porque t~m~·S 
de-ante de nós um projecto cuja base· coll'3.1ste exactamente em attnbmr 
ao Poder Legislativo .a supremacia _na determina-ção dos limites da. 
sua propria auto-ridade. . · 

A questão podia ser resolvida com a simples leitura do texto aa 
nossa Oart-a Ooºnstitucional, no ·seu a1't. 59 e no· .art. 6°,· §1 4º. . 

·o SR. ALF1rnDo ELLIS - Nos Estados Unidos nem haveria questão. 
O S:R. RuY BARBOSA - Mas aqui é preciso· documeiltar o alpha-

beto. E' necessnio mostrar que o b deve vir depois do a e não o a 
depois do b. _ 

ü SR. ALFREDO ELLIS - 1f.a·S si o estado-maior prussiano resolver · 
o contrario, a maioria do Senado vota de accôrdo. 
- O SR. RuY BARBOSA -'- Mas nós, é força de lastima dizel-o, nós 
que não temos .meios ide reduzir ª· maiol'ia do· Senado, estamos C\1ID-
prindo o nosso dever de fallar á opinião nacional. 

O SR. ALFREDO ELLIS + Apoiado. 
O SR. RuY BARBOSA - Já em.1892, .Srs. Senadores, dirigindo-me 

ao Supremo TTibunal F e-deTf! l , isto é, ha 22 annos, para que se não 
possa dizer que venho hoje defender aqui opiniões de occasião; ha 
22 annos dizia eu ao Supremo T.ribunal Federal: 

"Incomparavel é · a situação dos tribunaes .e, sobretudo, a 
do Supremo Tribunal, no organi·s-mo das nossas instituições 
actuaes; pois, ao pasga que os transvios dos orutrns dous poderes 
tee-m, n.a ();CÇão do Judipixuio, a mais efficaz dos carrectfoos, a 
Jv.~tiça da R epublica funccion.a coma uma entiilâde oracular na 

· deolara'ção d,o. dfereito CO'fl;Sf;ituciona,/,, tendo po1· u111ic.as ~eguranças 
da sua fi'.delidade ao sw pape·l ia independencia Ja. 81.Va lrfog~s
traturµ, a .indloler orgwníca da..s s.uas corr'elações legais, a ilnex-
pugnabilidade do s~eu posto através das ,agitaçõm . p'fJlitims, a 

. vigilancfri da opinião npcional. 'qnterprete final da Çon:stitui-
ção !" t» Siipre;rn.o Tribun{Ll Federwl é, poi'.s, "o ultimo Juiz rda su;a;. 
propria. aufJoridade". · 0 -

- "Em face .das -auto1•ida~es com que se. abona est.a caracteri-
zação ·da vossa dignidade constiturcional, Srs. Juízes, ninguem 
arguirá o impetrante de exaggeral-a. Só um limite formal se· 
oppõe ·ao exercicio della a ragra de que não podeis sentenciar 
sinão em especie: Não soi·s uma corporação consultiva. Não revo-
gais actos d,a Legislatura, ou do Executivo. Não . constituis, como· 
inconsideradamente se t~m figurado·, uma especie de inst·anci~ 
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superior a esses poderes. Não. ·Mas qualqutir ~ndiv.iduo, lesado por 
.uma exorbitancia do Congresso, ou . do Presidente da R epublica, 
tem sempre, nos remedias judiciaes, o meio de pl'ese-rvação de seu 
direito, prov.ocanclo, na qualid11cle ele autor, ou na d~ réo, a sen-
tença repaTaelora e Í?'r'ecorrivel ·elo Supremü Túbunal Federal:" 
Eis senhores, as . minhas palavras em 1892, 'em· um · dis.curso diri-

gido em abril daquelle anno ao Suprem? ~ri~lmnal Federal. 
Tres annos cl~pois, no· ca.so ela amm&tia mversa, em um trabalho 

qure ·Com este nome ahi. cone impresso, dizia eu, invocando as grandes 
autoridades americanas : '-

"Para quem se dirigirá o. ultim'O appello? 
A propria Constituição o fixou, declarando que o "Poder ·· 

Judiciario se estenderá a todos ós pleit-o& que ·Eie suscitarem com 
rnferencia á Constituição e ás leis elos· E stados Unidos." 

Estas duais provisões cobrem · toda a área do problema. Ellas 
são realmente a pedra· ang1Jlar ela arca santa. Em cumprimento 
doessas disposições clar ~s e expressas, o Congresso·, na .sua 'pri!IJ-eira 
sessão, proveu, na le~ judiciaria,,.a que todas as questões de consti-
tucionalid·ade no exercício do poder tenham .a sua ul tima solução . 
na Suprema Côrte 'Federal. 

Ainda ma.is explic-itament>e do que a Constituição dos E stados 
Unidos, a nossa (art. 59, § 1°, a e 60 4) .aliás nella ins·pirada, 

·firmou essa comp~tencia capital da Justiça." 
Está l'econhecido, port·anto, expressam~nte na lei fundamental da 

Republica esce direito de 'interpretação irrecorrivel, e, segundo · os 
· mai:s antigos commenta·dore& americanos, assiste ao Poder J udiciario -

na ·applicação da lei. E su·as sentenças, a esse respeito, só· por elle 
mesmo pocle-rão ser revogadas. 

Um dos expositores mais recentes esplana · a importancia de.>sa 
funcção em palavras, que não 'me parecem ociosas, ainda- após o v.âsto 
concurso de autoridades, qual a· qual mais egregia, evocada no meu 
primeiro trabalho forense. 

"Ha um poder" diz elle ; "ante o quai se põe. á prova a legalidade 
dos actos dos · outros. E ·sse poder, tetrah~do·, silencios·o e invisiV'el, 
emquanto <:~ lhe . ri.ão solicita rngularm(Jnte a intervenção é o J udi-
ciario. Elle empunha .a balança da Justiça, não só entre cid·adão e 
cidadão nas suas pendencias ·particulares, mas tambem entre cada 
cidadão e ·cada autoridade, de onde possa · emanar para elle um acto 
imperativo. Toda's .as leis está-o- suj.eitas a pass·ar, quanto á sua vali-
dad~, pela interpretaç·ão . de's~e poder. Todos os · actos officiaes podem 
ser impugnados no seu .fôro . ,E, ao passo qrre a condemnação por elle 
proferida ·c-ontra . qualquer lei, decreto, regulamento ou acto adminis-
trativo, lhe imprime o sello de nullidade, as suas decisões não soffrern . 



revisão a não ser por elle mesmo, · no -Eeu mài.s , elevado · [Dribuual de 
i·ecb.rso. · Óonsidera-se justawente o Poder Judicial como . o baluarte 
elas no·ssas liberdades civis, o gU"arda da Constituição, o arbitrador 
dos limites da acção administrativa, o defensor da moralidade publica 
e · o protector supremo da nossa. vida, propriedade, honra, diguidade 
civica e igualdade. perante a lei." 

Não me demoraria em n~trilhar idéas tão ru<limentarns si as não 
tivesse ouvido confossa;r com violencia e ultrages á M agistratura, 
do alto de uma t~ibuna, de -0nde só deviam faJlar. a J usüiça e o· saber . 
Em eminencia tamanha só neste p aiz, tão mal apparelha<lo ainda 
para as delicadas iú'stituições que adoptou, haveria bastante igno-
rancia e arrojo para advogar com ess.a aprumo erronias de tal j aez. 
N o·s E stados Unidos qu:alquer l~igo Ee p·e:jaria de não sal1er que "a 
funcção mais importante do Supremo T'I'ibunal ·consiste em interpre-
tar _imperativa e terminantemente (authoTitatively anel finally) a 
Constituição.'' 

Mercê d·essa autoridade do as decisões judiciaTias que, ~m ultima 
analyse, fixait1 praticamente os limites á effi.ciencia constitucional 
dos poderes da União-: "The powers of the Central GoYernment are, 
in the end, pratically settled by t·he judiciary". Ellas limitam a acção 
do Governo e do Oongre~so, que não podem insistir utilmente em 
actos av:erbados de injuridipidade pela Magistratura. E' ponto de dou-
trina fiTmado, por exemplo, que a Legislatura. nã-o poderia or.denar 
a aneca dação de um imposto já declarado illegal pelos tribmues ; 
assim como tem . -sido Teiteradam ·nte estabelecido que· não exercem 
força obrigatoria interpretações legislativas em ··<:entido contrario ás 

- já firmad as pela Justiça. 
Ante a ·oontença nullificativa o· acto legislativo immediata11jente 

perde a sua sancção moral e expira em virtude da lei anterior com qu•e 
collidia. E si o julgamentq foi pronunciado pelo mais alto Tr;bunal 
de Tecurso, "a _todos os .ci9'adão-s se estende, imperativo e sem appello, 
no tocante aos pl'incipios ·constitU"cionaes . sobre que versa". N :nn a 
Legislação "bentará contraTia1-o; porquanto a regr.a 'sta1'e decis,is 
exige que todos os ·tribuna'e"S dahi em diante o 1·espeitem. côm res :iudi-
oata; e, emquanto a Constituição não· soffrer reforma, que 1he altere 
os fundamentos, nenhuma autoridacl.a judiciaria o infringe". 

O papel dessa autorid~de é d·e suprema vantagem para a 01·dem 
constitucional, impossivel, neste regímen, desde qu·e um poél~r ext.ra-
nho aos interesrns politicos e ás suas influencias dissolventes. não 
constitua o laço de mediação e harmonia jmidica entre as forças que 
se defr~ntam no systema, ·amparando, ao mesmo tempo, co.m a sua 
soberama moral ou direito·, no in:dividuo, na União e nos ;Elstados, 
em. Eeus frequentes conflictps. 

Que ruinosas e destruidoras consequencias nã-0 rnsultari am para 
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Jogo, si ficasse praticamente entendido que os varios poderes julgam 
e decide cada qual independentemente a extensão da competencia que 
.a Constituicão lhes attribue ! Tão amiudadas seriam as collisões entre 
a Administração e a Legislatura, quanto entre ambas e a Justiça . 
Exemplifiquemos. O Congresso· adopta um projecto -de lei, que o Pre-
sidente veta, por «:lonsideral-a inco·nstitucional. Não obstante as suas 
-0bjie-cçõe:o, porém, as_ Camaras persistem, e _o projecto vem a ser lei. 
Ao Presidente incumbe exe-cutal-a; ma:s, si, continuando a tel-a: por 
infringen te <la Constituição elle se Tecusasse a obsel'Val-a apezar dos 

tribunaes a decla.rarem valida e Teconhecernm direito·s nella estriba-
dos, a lei degeneraria em lettra morta. Quantas vezes ser:ia mistér 
que se reproduzissem circup1stancias dessas, para -que o Governo se 
-0onvertesrn em objecto de desprezo? Outro ·caso. Ohega o Congresso 
a uma delihe-ração·, que O· Executivo - sancciona. Certos individuos, 
porém, por ella prejudicados, submettem a mate-riâ ruo exame · da 
:Suprema Côrte e : esta dá por irrito o acto legislativo. Reconhecem 
todos os expositores que a deciE.ão impera entre -eis contendor.es na lide 
{')XOnerando-os de obedecerem á lei inquinada. JYias, si a .sentença não 
-0brigar igualmente a.o Governo , teremos a famo·sa anomalia "de insis-
tirem o Congresso e "o Presidente- na subsistencia de uma lei que só 
terá vigor para as pessoas a ella a-cquiescentes; pois os que lhe nega-
rem assentimento e levarem o assumpto ao· mesmo Tribunal serão por 

{'llle ·isentos de respeit al-a. Por outra: essa le.i perderá de todo a sen-
.sação-; torn_ar-se·-ha méra .solicitação, e nada mais ; não imporá obe-
<liencia; ninguem lhe 1·econhecerá autoridade, sinão voluntariamente; 
-e dest'arte ·desappareee-rá de todo o ponto o elemento distinctivo e 
-es~ncial, que cara.cteriza as leis. :Kão podia ser o animo da Consti-
tuição. Nossos paes não nos appaTelharam á esta zombaria do Go-
verno. Só um füeorista visionaria -OU um doutrinario obstinado ente1i-
<leria as.sim a nossa lei organica. O calmo bom senso do po·vo inspi-
rou-lhe a ·verdadeira dowtrina em que elle d·ascança, e em que devem 
persistir os que o gove·rnani. Força é, portanto, que exista· um jul-
ga·d•o1', um arbitro· etxclusivd, 'ª cujas declarações e1>tejam sujeiitos 
governos e -cida·d.ãos. Ora, a propria natureza da Constituição, out'Drga 
-oscripta de poderes liniitados, junta. a certas provisões claras -desse 
instrumento, nos nws.trcam q-u-e tal arbitro· só póde ser o P.oder J udicial. 

"Esta funcção da J ustiça, ·ha 63 annos qu:a Story a declarava 
fóra do litígio. Definida por _Marshall no feito JYiaTbury v. Madi-
son e depois na causa ·Ooheils v . Virgínia, o r aciocínio· do grande 
magistrado "terminou a queE-tão para sempre". "Só um te:rre-
~oto poli~ico lograria- abal-al-a." "Só um espírito privado de 
srzo po·de·rra ·contestal-a." Tal especta-culo seri'.l. semre-lhante ao 
"de um alumno de primeiras lettras, impugnando uma proposição 
de Euclydes, ou os pr inci pio-s de Newton." . 
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Eis, senhores, oomo se pronunciam -as grandes au1xn:idadi~s c?nsti-
tucio·naes .americanas sobre este ponto, com tanta energia, v1vac1da·de 
e enthli.siasmo como nos affi.rmados em sentido contrario da tribuna 
desta Casa pelo be1a!der da maioria do Senado. · . 

Porque, para asseg1Har, como a.ssegurou ou:tro dia o nobre . Sena-
dor pelo Rió Grau.de do Sul, que a sentença do -Supremo T1J:1bun~l 
viola a Constituiçbo, é. necessa.rio não Tec-onhecer ao· SupTemo Tn~ 
bunal F ederal essa autoridade· suprema e irrecorrível que as autoTi-
da-des americanas ·consideTam materia: tão indisputav!81 como uma pro-
posição de Euclydes, ou um dos princípios de Newton . . 

V amos adiante, Srs. Senadores. ·A.inda não ha nnuto, Bal<lwin, 
na sua obra citada, .dizia a esse Tespeito : · 

"A ·sujeição da Legislatum -a Tegras escriptas, mantidas 
pelos t ribunaes, é uma feiÇão peculiar ao Direito Americano. 
Aos ·que primeiro coloniza1·am as margens do Connecticut cabe 

. ai honra, creio eu, -de haverem formulado a primeira Constituição 
escripta, digna de tal nome ; mas não é senão um seculo mais 
ta.rde .que vimos a encontTar a J·ustiça acclamada como guarda 
dai Constituição e, neste carader, como uperior á Legis1atura." 
O ·SR. ALFREDO Eu,rn 

1
- Aqu:i, para a maioria do S·enado, nem 

Baldwin, nem Coô.Jey vale:rn cousa nenhuma . Uma ·ordem do .chefe 
do parti-do vale mu·ito mais elo que todos os constitucionalistas ~me
ricanos. 

O SR. EuY BARBOS.A. - Dicey precisou co~ energia e·sta situação 
de uma judicatura, cuj as decisões não soffrem appello; e, como lhe . 
cabe a. ella, com a faculdade, o munus de estabelecer -0s limites, assim 
á autoridade do Governo, como á da L3gislatura, definiu vigorosa~ 
mente esse poder em termos, que nelle enc~rnam o· imperio e a sorte 
ela Constituição, dizendo qile a Magistratura suprema, nos E stado$ 
Unidos, "is the :m;,aster of the consti.lllkfion,'' - ci arbitro· da Oonsti-
tuição. · 

. Ha, sem duvida, · freios a est•a suprem;i_·cia arbitral, que, de.certo, 
não confere â Côrte S uprema os fóros <le sober ana <la Consti~uição. 
Mas esses freios, cLos quaes. o unico praticamente rieal tem sido· ó res-
peito da opinião publica, não tolhem que a Constituição· Americana 
ora em vigor seja, em grande p arte, obra pi:etciriana da Magistratura 
Federal, especialmente da Côrte Suprema. 

"A Constitu ição-, tal qual prasentemente existe", dizia, ainda ha 
pouco, o professDr Ailen Smith, é, em larga escala, obra da Suprema 
Côrte. Este Tribunal é quem a tem moldado e desenvolvido, itri.pri-
,mindo-lhe, mediaJlte a interpretação que lhe -dá, o seu espírito e 
caracter actuaes." 

J á ·o professor Tiedemi:pm, da Universidade do Misso ri, escrevia 
ha 18 annos : "Razão tinha J efferson em· di zm· que· John Marshall 

. , 
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e a Suprema Côrte andavam labutan,d:o na tarefa de ela·borar .a Consti-
tuiçãó elo nosso Governo ( in making a con.stitution for th°'e govervn,.. 
11ient). De então a esta parte continuou a Oôrte Suprema_ a ·crear o 
nosso direito constitucional (has cont'Íl,Jvued to malce COtM·titu.tionat 
Zaw) .. Verdade é que aos jurisperitos lhe convém admittir,- na praxe 
a ficçião de que o magistra·do não fa~ lei; simplesmente declara a lei 
preexistent·e, mas ·quem quer que com critica est'ude ,a sciencia politica, 
ha de rejeitar essa noção, reconhecendo· o facto inquestionavel de que 
·o.s t ribunaes elaboram regras nunca dantes ~nunciadas, ias quaes mui-
tas vezes contendem irreconciliavelmente com os principias :fondamen-· 
taes de outr'o·r.a prino.ipal;es never bef,ore .nunciated whi.cli in ma'Y/fY 
cases confi'Cft hciplessy wUh the .f11.?iCAcvmen.tla.Z principbes of the c'ast": 

"Nesta evolução juridica do ·direito constitucfonal, graças a. 
·cuja autoridade, continuamente cred.oTa, a obra organica dos 
patriarchaes d.e 1787 se tem adaptado até hoje á maravilhosa 
expansão dois Estados Unidos, reside a origem principal dessa a 
que chamamos constituição · conmetudina1•iia, . a constituição nã:o · 
cscripta, the it.niwitten . co1istitution (~a locução já consagrada) , 
cujia importancia<, crescente .sempre, attrae caclai vez mais- a atten-
ção dos pensadores politicos americanos. 

"Flexível , como é, diz um publicista inglez, exapiinando este · 
assumpto, "a Corustituiç~o não escripta· dos Estados Unidos pro-
mette vir a .ser maior que a esc:ripta, cuj_o destino pa<rece tender 
a rescrviar·-lhe, afinal, para .com o direito constitucional no seu 
todo, situaçião analoga á das pwrtes escriptas da Constituição 
Britannica, taes como .a Magna Carta, a P etição de Direit<Js, o 
Acto d.e Habeas-Corpus, o· Bill dos Direitos e o Act of Settle-
ment. A America é, por ex.cellencía, um paiz regido. pela Magis-
tratura (a .foor},e-goveniecl co1.1,rdYry) . Não ha nenhum outro no 
mundo onde sej.a comparavel ao elos J uizes americanos o· poder 
do.s tribumre:s ela Justiça. A expressão corrente· de "predominio , 
judiciaTio" (.iudi;cial-ruling) tem alli um significado mui li teral." 

Entrn os. j:uristas americanos .corre como paremia ·que a Zoei , 
é o q!Ute o fiaz a inte1,p1'etação .fudticia.l. "A statuü i1> what it is· jiidi-
oi1ally interpretoo to be", dizia Webs<t:er em 1883, no seu fo1i1oso . 
discurso de resposta C,alhoim. Alli , · ao passo que á Legislatura 
·ca·~e u.nicament~ determinar qual ha de ser .a lei , á competencia 
privatwa, do·s tT1bunaes pertence ·decidir qual a lei é ou _ tem siclo . 
Donde resulta que ~s julgados da Oôr te Suprema constituem ver~ . 
·dadeiramente ".a suprema lei d.o paiz". - , . 

. Sã_o palaví·a~ de Ord.ronnaux, no livro " ·"Constitucional legis-
Iation 111 the Un1ted States" (Philadelph., 1891}, pág. 417. . · 

"Urttonghby : 
The Constitutional Law Qf the . U. <States (1910) D. T. p . 1. 
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"O principio fundamental .do direito constitucional mn~ri
cano ê .que, quem impera, são -as leis, e não os homen.s. Quer isto 
dizer que, em se impugnando qualquer poder, exei'.c1d? _POT um 
funccionario ou por um orgão do Governo, para JUSt1ficar ~ 
acto, necessario gerá mostrar a liei, de onde lhe derive 'ª auton-
dade, e1 que nernhwml(J, se póde ter co·nw válida, si wnio tti,l não 
fôr reconhecida pelos tribm;,ae.s." 
Ahi nenhum acto do Congresso Nacional se póde c1ar como válido 

sinão quando, ·como tal, fôr reconh-ecido pelo Tribunal. Entre nó~, 
porém, é 'flO Congressõ ·que ·Cabe dizer ao· Tribunal onde está a lei. 
Lá é o contrario; quando se quer saber o .que é .a lei, vae-se perguntoar 
ao Tribunal. Aqui pergunta-se ao Congresso, e nós sabemos a seve-
ridade e impa;rcialidade com que as leis são por nós executadas. Aqui, 
quando se quer um executor de leis, pega.-se ou agarra-se um legislador. 
(Riso.) · 

O ·Congresso Nacional na sua 1onga existen-cioa de quasi um quarto 
de seculo neste regímen, tem approvado, ·san{Jciona:do- e consagrado 
todas as violações de todos os grandes artigos da nossa lei funda-
mental (apoiados) , absolvendo a:s grandes dictaduras dos a ttentados 
1uais estrondosos cont11a ªf garanti"as mais sacrosantas do nosso re-
gímen. · 

O 'SR. AnoLPH-O GoRDp - Entretanto, Tecusa-se regulamentar o 
art. 6°. 

O SR. RuY BARBOS.A. - Recusa-se rngulrpnentar o art. 6°, para 
&:i poder abusar do art. 6° (apoiados), explorando-se a sua indecisão 
em momento e · circumstancias como- o aotual, com o fim d'e poder 
inverter o sentido expresso deste artigo para o l'evogar directamente, 
como agora ee trafoi de fazer com o projecto da honrada Commissão 
cujo R:elatol' lamento não vêr presente neste momento. 

O S.R. ALFREDO' ELLIS - E stá lendo Cooley. (Riso.) 
O SR. RuY BARBOS.A. -- Nem, senhores, ha meio termo; ex·cusa 

estar . repetindo .a. noção, poTque ha de haver sempre em todos os sys-
temas poli~icos um poder predominante. A questão está em ee.colhel-o, 
em vêr onde convém ir buscar esse poder predominante. 

Nas n:onarchi.as esse +)o der :predominante está nos parlamentos; 
nas Republicas mo<l-elada& nos antigos systemas monarchioos, o mesmo 
p~c~p~o subsiste; é o principio da Republica Franceza actual; é o 
pnnc1p10 geral de governos parlamentares . Os parlamentos exercem 
uma omnipotencia mais Õu menos illimitada; a Constituição lhes está 
nas m~os, porque .s.ão elles que a fazem. Esta é a verdade : nos paizes 
de reg1men par1amentar, O'f parlamentos ·representam uma especie de 
poder constituinte . em perµianencia, constante. E' o que se dá na 
Europa. Na Inglaterra, este é o mesmo ·direito constitucional. Ahi 
a omnipotencia parla.ment~1· é . um dos principios fuudament1aes da 
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Constituição: a Camara dos Com.muns póde m.u<lar completam.ente a 
fórm.a de GoveTno, abolir a religião e até a 'Corô-a, e mesmo a Oarnara 
dos Lords. 

Nas outras m.o:naí'Chias impéra o mesmo principio, principio que 
resulta da necessida:9.e de haver um poder ptepóndeTante. 

O resultado desta sitúaçãó, é que os parlamento& .são os arbitr.os 
dos direitos individuaes e que a liberdade fiel:). á mercê das m.aioTias 
p:oliticas nas assem.bléas pmrl amentares. Nesses casos, a ·chamada de-
claração de direito·s que a Fran\(a, desde 1789, não tem admittido 
a significação pratica, porqu~ os direitos de dec1aração podem ser 
ludibl'iados pelo acto do governo do Parlamento sem que contra tal 
at.tentado· exista Tecurso de especie alg11rna. · 

Ora, o t egirnen republioano poT nós adoptado teve o intuito 
exactlamente de substituir essa omnipotencia das mai-orias parlamen-
tal'es por um systema de poder limitado que a Constituição lhes tra-
çou e que a Co·nstituição entregou· á vigi1ancia do Poder Judicial, 
cónferi:odo expressamente no art. 59, em termos absolutos, a-0 Supte-mo 
Tribunal Feder"al, o direito de decidir qttaes as leis que são válidas ou 
inválidas P.or serem conformes ou ,contrarias á Constituição . 

. . illoug•hby Tesume assim, a este respeito, -a doutrina firmada 
pelos tres grandes luminares <la inteTpretação ·constitucional na sua 
grande phase: 

"0 orgão . -0u corpo supremo, a quem toca o pode?· frJnal ele 
interpretar a Constituição, tem necesEiariamente o poder de im-
primir á Constituição o sentido que houver por bom. Sob este 
-aspecto, pois, elle .se t'OTna superior aos outros orgãos elo Governo·." 
·As sentenças oraculai'es de Marshall são conhecidas, e não menos 

conhecidas as venerandas lições de Kent. ,}/fas os discursos ·ele Web3ter 
não o são t0anto. Não será, portanto, ocioso rememorar como o grande 
orado·r, o grande jurisconsulto, o grande estadista se exprimia sohre 
o assumpto em um dos seus mais memoraveis discursos: o que ellp pro-
feriu, em 26 {le janeiro de 1830, no Senado Americano: 

"L. - Em Watson, p. 1.190. 
E, senhores, · as palav11as de Webs.tcr proferidas naquelle Sf1nado, 

podem merecer a attenção paciente dos membros deste. (Lê.) 
"O povo avisa.elamente estabeleceu, na propria Constituição, 

um systema e um Tribunal adequados, pa1ia liquidar a<:l questões 
ele direito constitucional. Ha, na ·ConS;tituição·, outorgas de pode-
res ao Congresso e restricções a estas outoTgas. Tambem alli ha 
d~sposições prohibitor~as em relação aos Estados. Algum.u auto-
I'ldade, portanto, neoossa.1:ia111ente, havia· de e·xistir, que tirnsse 
e.m ule.~ma 1alçada a jurisdicção (having the iiMimlde juriisclicf.ion 
to fix .and ~cMúún) pHa apurar e fixar a iutelligencia exacta 
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destas outorgas, destas restricções, destas prohibições. .A Consti-
tuição mesmo indicou, ordenou: e in;stituiu esta aútorida·de." 
Como é, porém, que elle v:eiu a r ealizai: esta g~·aD;d~ aspir-açã?, 

esta necessidade essencial? Declarando que "a Const1tmçao e flS leis 
dos Estados Unidos · promulgadas em execu~ão della wrão · a suprema 
lei elo paiz, não obstante qualquer disposição· contrai:ia nas 'Üonstitui-
ções ou nas leis d os Estados. Este foi o primeiro passo. Mediante. elle 
se declara a supremacia da Constituiç.ão e das leis dos Estados Umdos. 
&sim o quer o povo. . . Mas paTa onde o ultimo appello ~ .E' o qu'C 
a Constituição tambem res~lve, declarando que "o Poder J udiciario 
se estendera a todos os casos suspeitos á Constituição e ás leis dos 
Estados Unidos". E st.as duas disposições cobrem todo o terreno do 
assumpto. Ellas constituem, realmente, a pedra fimdamental ifJ.a ArCilL 
_('They are in t·r.uth the keystone of the A rch .) Com ellas .é um Governo. 
Sem ellas seria uma confederação. Em observ•ancia destas disposições 
claras e formaes, o Congresso, na sua primeira sassão, votou, com 
a. lei· judiciaria, os meios para as executar inteiramente, ttazendo. 
tocl?S .as ·questõe.s sobre a extens.ão dos poder.as constitucionaes á deci-

.sã,o fiool Ç/,a Côrte Siiprerna (fo1· bringing all question;s of Oú~i$titu: 
_ciorw.l powe1· to the fiwal rlecis>ion ·O f lhe Supre'fl'W3 C.ourt). W ebster: 
yv orks, vol . III, p. 334-?. . 

Mas, senhores, aqui deyo chamar a vossa attenção para um pônto 
:;-elevante que a ·leitura des~as palavras me ·suggere. 

N o·s Estados U nid-0s essa g11ande autoridade, essa autoridade so·be-
i·aria, essa auto1:idade a1,bitral pela qual a Suprema Côrte decide em 
ultima instancia, como Tri'Qunal irrecorrivel, os limites entre os diffe-
rentes poderes da Uniã-0, essa attribuição alli não foi declarada no 
texto da Constituição dos ';Estados Unidos. Nasceu p~r uma simples 
inferencia dos seus interpreúadores. Tão essencif:ll se considera esse 
principio á natureza organica do regimen americano, que até este 
principio, 'ªº qual tudo o mais ficou sujeito no systema., este principio 
surgiu mecliante uma simples illação interpretativa . .. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Não estava na Constituição. 
rO SR. RuY BARBOSA - .. . sem que esteja escripto absolu:tamente 

na Constituição Americana. Na Constituição Brazileira, justamente 
porque nós beneficiavamos do producto desrn exemplo, dessa expe-
riencia, consagr.amos um texto e~presso, .declarando no art. 59 que o 
8upremo . T'ribunal Federal decidiria em ultima instancia as questões 
relativas á validade constitucional dos acros do Governo, do Poder 
Legislativo, isto é, a Constituição Brazileira lhe dá formal, declarad~, 
Ftteralmente, a autoridade irrecorrível de declarar quando -0s nossos 
actos são -0u: não constitucionaes, e nós é que vamos agora dizer ao 
Poder J udiciario quando é que são constitucionaes esses actos ! Famosa 
loucura, incrivel obliteração de senso politico, pasmosa inV'ersão de 
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tod·as as idéas jurídicas, sacrifício inaudito da verdade legal, exemplo 
·funesto dado aos futuros legisladoTes de · compromisso para -com as 
mais sagradas, expressas e solemnes disposições de dir-eito fundamental 
de 11m paiz rnpublicano ! .. 

Lá, . basta uma infe-rencia para estabeleceT a suprema :autoridade 
do Tribuual; aqui a lettra expressa da, Constituição 11ã9 vale nada_!. 

Muito antes já o tino politico de J efferson, ali~s um dos tempera-
mentos menos jurídicos entré os estadistas americanos, pensa que ·o 
Supremo Tribunal ·se viria a. constituiT, por obra das suas decisões, 
em "j1iiz definitivo da sua ri1opria, Oftbtoridade". 

Haines, recordando esse facto, no seu recente livro Do Oonflict'o 
sobi·e as Funcções Júclidicirias (1909) nota, pouco adiante, que, 

"a.o encetar-se o seculo dezenove o Supremo Tribunal, conduzido 
por uma Constituição que lhe definia urn tanto vagamente os 
en'cargos, se torr11ar.a o interprete final da sua própitia auto1·~d.aJde, 
assim oom-0 da dos otUtros ra11ioo é?Jo Gov-e-rn9 ( the final interpreter 
of its own autho1'ity is well as the authority lof the- othe1· depart-
ments". 

E. Robinson: "Natme of tbe federal States". 
A.cha-se publicado esse estudo nos Annaes of th. g American Aw-

<.lemy 10/ P'°liticaliand Soc~al Scf,ence1, vol. 3o , (1893). 
Eis como se exprime essa autoridade : 
" 0 Poder JudiciaTio americano é o mais independente e poderosó 

. do mundo. A Côiie Suprema, em particular, constitucional de sua 
origem, é o jiiiz da ;ma propi'Ía cÔ1npeteincia ( w · the · jibdge of its 
own co.m1Jetençe). A ella está confiada a Arca da Comtituição, e as 
sitas .sentenças c~eclcvnam a null-iàcicle de toclas ,as le~k . qiie confr1avêm. 
á lei snpr~~na (Its decisions ai·rrw1.ince ·the mcllity of all "6aws which 
conti"(J,vene. lhe Sitp1·0me Law) . Póde acontecer que grandes :resisten-
1}ias embaracem a execução das suas decisões quando não apoiadas no 
Poder Executivo. Mas como ella constitue a pedra fmula.mental de 
todo o nossc. systemp, (cos it f orns the lceystone of oiir wh'W"te sysfom), 
mais cedo ou mais tarde o pov-o acab.a por o·brigcir os mmJps políticos 
do Governo. A Suprema CôTte Americana . vem a ser, portanto, uma 
creação sem precedentes 111a historia ·e with out 1J1'ec1?J.tent hist.ory) . 
{Loc. cit. pag. 806.) 

· Compa1·ando com o regímen elos Estados Unidos, o da Allemanha, 
o da .. Suissa e 'O do ·Canadá, escrev.e esse eminen.te ·constitucionalista 
ainerwano: 

"Os Estados de que trato, por conseguinte, differem não quanto 
á extensão deste poder, mas quanto á autoridade, em que ·resido." 
(Refere-se o autor ao poder supremo na interprnt:ação do direito con-
stitucional.) . 
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"Na Allemanha", continúa elle, "esse poder se acha commettido 
aos Governos reunidos no Estado collectivo, campeões naturaes d(} 
particularismo; n a Suissa á Legisla.tura central, campeã natural do 
cenüalismo; no Canadá, principalmente, e nos Estados "Q"nidos, info,·i-
ramente (,eri,tirely) á Côrte SuprerILa, campeã natural da lei e da 
Constituição. Nos dous primeiros pa.izes, além desse ·confia a assem-
bléas políticas, sobre as quaes dominam os partülos, uma sagrada 
funcção judiciaria, se destroe essa condição sine qu.a 11,,on ·o federa-
lismo, a independencia absoluta entre o Governo e os Estados. O plano 
americano, pelo contrario, mantém o· principio federal , não attri-
buindo supremacia nem dos Estados. (Obra citada, The conflict of 
judi;cial. lower.) 

Era doutrina consagrada l)elas decisões gloriosas de Marshall. 
e ligada á sua immoºrtalidade : ·a doutrina que fazia do Suprnmo 
TTibunal Federal "the fvn.al interpr.ete of its own aidho?vity" (Ib., 
pags. 62 a 65) . · 

Até o fim do seculo XIX a jurisp rudenci-a i1ão variara nos Esta-
dos Unidos. Um dos escriptorcs da Colombia College, que publicou 
em 1896 um livro e pecial, A Separaçiio dos P oderes (Th)e Separation 
of Gove1.,namental .Poweirs), á pag. 62, nota 4ª enuncia-se des te modo : 

" Ao Tribunal, qu~ndo provocado a julgar, incnmbe decid;ir 
:e'm deifinitiva (finally deterni~e ), si o caso intereRsa primeira-
men.te <lireitos pl'ivados, ou si, pelo contrario, é primariamentc-
uma questão política ( 'Í$ p1"irni.a1 .. ily a p,cilitical qii.esti'Ons) . O Tri-
bunal, pois, é quem determinará em l]ltima alçada si póde rever 
os actos dos · outros rarrtos elo Governo. ( The coiwt fvnally áeter-
rnines wether it rnw.y re·view the :action of the ,olher dezJ.artmernt.} 
Agora, senhores, sempre nossa tarnfa ingi·ata de lêr autoridades, 

ingrata, mas neoossaria, me permi ttireis ... 
O SR. ALFREDO ELLIS - Necessaria devido ao· analphabetisrno da 

nossa competencia. 
O SR. RuY BARBOSA - . .. que invoque o testemunho de outro 

constitucionalista amel'icano, isto é, Robiuson, no seu estudo sobre a 
natureza <lo estudo federal. Acha-se publicado esse estudo no yolume 
III, de 1893 ; eis como se exprime essa antoridade: 
"nem ao Governo Central. Porque a Côrte Suprema, o .mnimo inter-
pi'.ete d,a, Constituição ( the l~ighest inierpre<ie?' of thrJ Oonstifot·i'on), 
nem faz p arte do Governo :p.em dos E stados : sobranceiro igu.almente 
a i(l;queNe e a este1s, (It towe~·s eqtL(J;lly abo'IJe bothe) um grande 
Tribunal, consagrado pela 'slfa cultura ao direito, desapaixona·do pelos 
seus habitas, ·coJ.locado fóra <lo alcan ce das tormentas políticas, esse 
a quem ee in<!umbe a missão de conNna?· o Governo e1 os E"Sbados nas 
siws respe·cti,,,1a.0 esphems legaes (to confine governm1mt and Stafos 
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Withen their leg:al sphe1r!!.S), de interpretar a lei, de gua-rdar a Con-
stituição , de fazer Justiça. Taes funcções, não as desempenhando um 
Corpo J udiciario, redundarão em burla ou zombariá. Portanto , ( cete-
ris paribiw) a perfeição, num estado federat ivo, está em que ó Poder 
Judiciaria nelle sej,a sup1'.emio. (A f ederral state is perfe.ct vmpropertion 
as the judiciary is supre me). A creação mais nobre e mais característica 
dos Estados Unidos é a sua grande Oôrte Suprema. (Id., 
pags . . 507-808.) 

Emfim, resumindo as funcções essenciaes do systema a este res-
peito, diz o publicista americano : 

"Tanto Governo (government) como os Estados hão de esta1· sob 
ci jiirU:dicção de um podier mais alto ( must be amien.able to a higher 
puwer) é o meio <le assegurar çi sujeição do primeiTo e dos segundos 
11 0 regimen dos Estados medi ante a sua Constituição. R eleva, poi , 
que o E·sta;do nomeie ii.m •wbitro s1ip1·enio rana decidir em seii nome 
todos os conflictos dei con,ipetenóa ( lff, supre.me arbitratlor to decid!e in 
its name ali conflxicting cla-ims of comvetence), e para conter a.w;im 
os Estados conuJ o Go-verno dentro nos seiis Zirmi.les const·i,ttr:ownac 
( and to confine both stc~tes and government in their constitiitil)fLal li-
mits), em summa, para vnte1'ZJ7'eta,,. e nwnt!M- a Oonstifoição . Tal a · 
funcção da Oôrte Suprema. Confiar similhante attribuição aos E sta-
dos oii ao Gove1'%0 sen·a arvorai-os enn Ju·izes na sua propri:a w1i..s'a . 
(To mifriist this power b.o government cr States i.s to nwlce tlhm jiiclr1es 
in lh eir own casei." (IL., pag. 809.) 

Lawrence Lowell, de quem. ha pouco vos f~llava, na pag. 123, 
diz, no mesmo ~<intido : ' 

" 0 ramo jLldiciario do Gover.P-o é o arbi tro final e .a. iiltinna aido. 
ridad -; (the finial arb,iter an,d iiltimJale au.thority) sobre toda,s. a.s 
maierias que dizem re.speito aos li niibes dos poderes o·ulr!rgados pela 
OonsNlitição. l'ifão tem iniciativa · diTecta. Mas é o Jiiiz e:ccliisivo e 
definitivo ifo,ry u .v.s p'top1·ios direitos ( il is the &ole anel final judg·o, 
of iis own ri ghts), tassim e.o mo d'os itfreitos elo Pode1· Execiitivo e do 
L egi1sl;ativo · (as w '!!Zl as of those of · the execiil!ive and z:eg~s711ture) é 
neste scn tido . inferior em força, é siipe11•i.or e.m W1.1.óoridade rw-s O"ufro•S 
rk~is ramos do Govenio ( i t is siiperior in aiithority f1o the otli)e1· tiva 
bmnclw~ of .qovernment) . 

O Ju.iz Brewer no caso F'airbanlc 1" Unifrd States (181 Unitec1 
States, 286; 45 L. ed. 864·), julgado em 1900: 

"O dever judicial de sustentar as disposições da Constituição 
contr a todos e quaesquer actos Ie~i-slativos, que com elle collidam, aca-
bou poT se tornai' um facto acceito na vi.da judiciaria da Nação. The 
.iiúdicial .d·zd•i-es of uphelding the, provision'8 of the Oonstitittion as 
aga!Jnst any lci,qislation conflicting ther·e - with has becom'e now an 
accepted fact in the jud:icial, li f e of the nation. 
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PeTdôem-me, si vos continl!-O a massar. (Não apoiados·.) 
Outra autoridade, das mais raoantes - Watson - no seu livro 

The O:onstitution of tlve Uniited Stp,te-s, publi'cado ha dous annos, 
vol. 2°, pag. 1.192: 

"Das numeTosas decisões em que a Suprema Côrte mantém 
a sua autoridade para rnsolver sobre a constitucionalidade das 
leis fedenes, não ha appellação, não ha r.ecurso." · 
•O SR. ALFREDO ELLrs - Aqui ha palmatoria para o Supremo 

Tribunal. . 
O SR. R uY BARBOSA - E cadeia. Os Srs. Senadores hão de me 

perdoar, não ha pedantismo de minha parte em estar fazê:Udo cita-
ções em inglez. Preciso · authenticar minhas citações com os , te::d;os 
ong1naes. 

"Prom .the mimev01.i.s decisvons of the Supre.me Oourt S1tS-
tainilng their p.ower to p.ass ulpon the oonstitionality of f ederral 
legisl.ation there is no app.3n1l." 
Não ha .appellação. 

"Em um paiz como a Republica Americana seria extTema-
mente arriscado, ( it w01.tld b.e extr,r;mely l'b.azardows) não haver 
uma corporação que depidisse quando as leis uaciouae;; transce11-
dem os limites postos na Constituição Nacional." 
Oomquanto esse instrurrtento não confir-a expressamente esse poder 

aos tribunaes, o certo é que implicitamente o foz ; e o ecr;ercicio deiss.a 
autoridade pelo r1a11np judioi,ar1io do Goveni;o é escolhido c.om a appro-
v.ação i/Ja gn.,.,,ncle . generalidade ÕXJ povo ,(,f,m.ericang; (. .. . anel the exercice 
of such pow.e1· by lhe jiidicial clepart·ment of g.overnment ,mens the 
app1·ova,l of the great body of' the A·1nJB1"ican people . ) 

Simeon Baldwin, no seu livro Ame1-ican J ucliciary, pag. 102, diz: 
"A dout rina assentada por Marshall veiu .a tornar-se, de 

1845 ·a esta parte, universalmente :acceita." 
Quitieau: G<YVern1nent 4nd Politias in the United States (1911), 

pag. 337 : 
· Desde 1803 ficou assegurada a posiÇão da Suprema Côrte como 
o interprete imperativ:o e definitivo da Constituição {as the final and 
t11dhio1-ita t:irve inforp1"(3ter of Pie O.onsiitiition) . 

O SR. ÂLFREDO ELLIS - 4qui o Partido Republicano Conserv-a-
dor não. sabe nem lêr o art. fí 9 da Constituição. 

O SR. R uY BARBOSA - Não sabem nada disso. 
O SR. ÂLFREDO ELLIS - E' um partido que não sabe inglez. 
O SR. RuY B,1:1rnosA -:-- E·, por felicidade no:ssa, elles, lá, não sabem 

portuguez. · 
Garfield, pi·ofessor <le historia e sciencia política em Frinty .Co1-
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lege, diz na ·:Sua 9bra . Introducbion. to fdit .ic'al SciJence, e:S.tampada 
ha ponc9 tempo. : ~ 

"Des.de a guerra civil se tem estendido rapidamente a revi-
são judiciari•a das leis fe,deri;tes, sendD .que,. entrn o pleito nos 
quaes se tem impugn::ido a Dompetencia do Congresso, ·sobresahem, 
como os mais importantes, · o Leg·al TarMJJer CJ;a,se, em 1870, o 0-ivil 
Righes C;ase, .de 1883 a 1884, D Inoome T ax Cá.s,e, .em 189'4, e os 
Insiil.ar Oasies, em 1901. · Es·se principio da revisão judiciaria das 
l eis, exercido pelos Tribunaes Federaes, foi sendo gradualmente 
·adaptado ·nos nossos. varios · E stados a rnspeito das suas "leis, 
e constiti~.e hoje um elemento l/,Ssentado em nossa ju1"b.s p1'Ud!encia. 
(And is now 1an aco,~pted part "ºf our jur,ispri/,dence). EU.e p110-
move ·solido respeito ás Constituições, atalhando as reformas 
rndicaes na Legislação, e, -ao mesmo · tempo, com a difficuldade 
pos.ta ás attenções constitucionaes, estabelece um systema de 
elasticidade, mediante >0 qual se vão des8'Ílvolvendo as Constitui-
ções, para se ,accon:rmoclarem ás novas condições do tempo. E' o 
que se dá especialmente no Govei'no F ederal _elos E svaclDs Unidos; 
.0,nde .as decisõe1s a.a Côr<te Siiprema te'rm1- vindo 'ª ser um meio 
ordinario de ir ·inod#icando ·a Cón.stifoição. · This is sp1edciUy trure 
in • the. fe.denal gove?·nnuent .df the United States whe;l\-; deci-s,ion.s 
•Of the Supreme1 Co'}.irt have becom!~ the it.s1wl fo1'm of co.ns-tif.u. 
tio1'1Aal .a,mendemÚi,t" (Fags. 282 a 283) . 

Ouçamos .agOTa oufra elevada antoriclad~.. Compulsemo_s a obra . 
do professor J aines Gamem, cathedratico na Universidade de Ilíi-
noi~ , a sua Int11odu.cção á Sciencia Polimc.a, re0em-publicacla. Como 
se ina~ifesta elle sobre esta norma de. constitucionalismo americano 
que faz do· Suptemo Tribunal F ederal o diviE:eiro, o arbitTo elos limi-
·tes, o traçador: exclusivo ·e irrecorrível das e:i:..'iTemas e•ntrn os tTes 
l)oclei·es ela União, bem como entre a· União e os E st·ados ? 

Aqui ·estão as suas pa,lavras : . 

"A excel1encia ess·a regra se acha, p1,esen temente, admit tida 
c:atre quasi todos os juristas e e.sc·riptores políticos americanos, 
entre muitos em Ini.i,~laterra e entre alguns no· continente europeu. 
Essa i-egra dá ao ·Poder Judiciaria, no systema politico do p'.liz , 
um~ importanci:? de . que esse poder não gnsa em nenhum outro 
paiz do mundo. Gr·aças a ella, o systema de · Governo dos Estados 
Unidos é o ·a que um distinc.tu escriptor chamou "uma aristo-
cra·cia da toga". Não ha paiz nenhum · onde a· autoridade limita-
·dora e coercitiva do Po.dEn' Judiciaria .se. invoque- tantas vezes, 
nenhum onde .as decisões s·e vejam acatadas com tamanho respeito 
enti'e ci povo. (ln no o.tlier corintry is the• 1'1•str.airuilng and com-
pelling povAer of the jwJnciàiry so of ten invoked, a1id nowhere 
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elseç are its dec·isions heid in siu;h great re.spect by the veoble.) 
A funcção, peculiar a ella, de não executar os actos legislativos. 
investe o Poder J U"diciario de uma influencia pol~tica immensa 
e de um immenso poder judicial.- Nesse facto insistia Tocque.-
ville, que enxer gava nesta praxe maior somma de bens que ele 
males. Estou inclinado a c1<er, dizia eJle, que é -a mais favonvel 
assim á liberdade como á .ordemi, publio.i, e fórma uma das mai 
poderosas barreiras jámai.s idead:as oontra 'a tyrannih das assem-
bléa.s politiaas, a.g.ainst the tyrannig of vo·liti.cal assen-,,blies' 
(Inti:oduction to Political Science, pgs. 605 a 606). 

Na encyclopedia americana e ingleza de direito, yasto repositorio 
em 37 grandes volumes, das instituições juridicas dos Estados Unidos 
e da Grã Bretanha, autoúdade· a que·m se incumbiu a monogra,phia 
so.bre o direito constitucional, discorrendo sobre o assumpto, que ora 
nos occupa, define o poder supremo e exdusivo da J l,1stiça nas ques-
tões de competencia entre ·o.s tres poderes com estas palavras b_1·cvcs, 
mas categoricas: 

"Oanon .assentado é hoje do direito americano que a attri-
buicão de determinn-se um:a lei está ou. não está -de harmonia 
co~ a Constituição, reside n:o: Jitidiciario excliwivanwn.te ( 1·esii/;es 
in the judiciary ·alone), e que a esse poder é que compete doclarar 
inválida:s as leis infringente d·a Constituição. 
Na Gyclopae,dia of law and vrocedure, o immenso rcpertorio d') 

direito americano em 40 volumes, o ultimo dos quaes sabiu dos prelos 
apenas ha dous annos, coube a George 'Tulcer escrever o tratado sobre 
direito constitucionaI; e ahi, no capitulo consagrado ao · Poder Ji.1di-
ciario, o aútor, estudando os effeitos da declarnção judicial <la incou-
stitucionalidade das leis pela Justiça, diz, á pag . 804, do vol. VIII: 

nal. 

"A inteTpret-ação da,da .a \nua lei ou a uma disposição -0onsti-
tuciona l, poT um Tribunal de ultima iustancia, -0briga a todos 
os nmos do Gover:nq, incluído o Legú<Jl(J,tivo." 
O Su . ALFREDO ELLIS - Aqui se dá o contrario. 
O SR. RuY BARBOSA.- Aqui é o LegislatiYo que obTiga o Tribu-
( Continuando a lêr.) 

"QualqueT decisão proferi da por um TTibunal dessa espliera, 
onde se declare que umq. lei é inconstitucional, tem o cffoito de 
tornar essa lei a.bsoliita1rf.,Mte rlilÍ!lw e vã, não só desde a data em 
que foi jU"dicialmente declarada inconstitucional, mas da dat·a 
da sua pro_mulg:ação. The. int-erpr.eP..aVion gi ·r~en tv a sbat.?;,te 01· 
condiáucional provisi:on by a co1wt of l.ast resart ·is bringing 1ipon 
aU depa:rtaments .of the goverrvment, incliulring, the legis'latuN:, cincl 
a decisuJ.n by such a court that a sflatufu is inco11.~i·í.ituticrnial lws 

I 
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lhe effect of 1"endering siich stiat·ute a bs<>lu~~ly niil:l mud void, from 
the dJwte of its mi.z.cinient, amd not frorn t71J.at on which is judi-
cially declared inconsbitutionial." 
Agora, senhores, uma autoridade que os nobres :Sa-nado1·es na sua 

Jnaioria conhecem pesso·almente. V amos ouvir a palavra do Sr. Elihu 
R oot, um grande est adista ameTicano, que já nos deu a honra de ser 
recebido nesta Oasa, com eloquentes p-alavras, na lingua do seu· pro-
_prio paiz, pelo noE·so honrado col1ega, Senador po-i: S. Paulo, Sr. Dr. 
A lfredo E lli s. 

E' Elihu Root que, por uma evocação feliz, elle cuja presença 
1iesta Casa nos trouxe um dia de t.anta honra (> <le tanta festa , vem, 
como urna intervenção mediadoi-a, apparecend0 no meio dest1a agita-
ção poli.tica, dizer aos honr ados membros desta augusta Ca.mara COID ') 
lá na rnãe-patria 'desta instituição por nós adoptada se entendem os 
J1ossos devei:es constitucicinaes em presença dai; decisões do J udiciario : 

Nos wltimos dias de junho e nos princípios de julho de 1909 
{pouco mais faz de cinco an11os) debatia o Senado AmBJ.·icano uma 
·questão da maior relevancia pam as relações do Congresso Nacional 
·Com a Côrte Suprema. •Poderá o Congresso (era a duvida que Ee sus-
ótav.a), poderá o Congresso votar um pro je.cto . de lei que geralmente 
·se saiba, se presume, ou <:e tenha por certo ser contrario ás sentenç-as 
-daquelle T ri·bunal ? 

Suscitou:-se esta coutroversia alli quando se teve conhecimento do 
forte .apoio que nas Camar.as i·a encontrar o proprio Cummins-Bailey 
sobre ia tributação da rnnd,a. O imposto. ·S·obre a renda, adoptado em 
1894 para acudir ·a precisões gra.vissimas elo TJiesom·o ameTicano, 
cahira fulminado, em 1895, na .Côrte Suprema, pela declaração dia 

·inconsti tucionalidade , e as mcclid.as ·alvitradas em 1909. eram, nos 
pontos essenciaes, identi:cas ás que a J ustiça, ·quatorze annos antes, 
·condemnara por contrarias á Constituição, v<:ndo-se o Governo obri-
,g:ado .a suspender .a .cobrança e restituir o cobrado. 

Nesse clebate um do·s •au toTes do proj:ecto, o Senador Oummins, 
do Yo-wa, lhe propugnava ia acceitabilidade, mostrando que, em uma 
série de julgados anteriow:is .a 1894, a Suprema Côrte admittira a 

·income tax e podia, volvendo a essa juri·~prudencia de uma duração 
alleg;idam.ente secular, tornar ·a reconhecer .agora a constitU'cionali-
dade que por tanto tempo não desconhecera. 

Mas o Senador Heyburn, do Idaho, sustentou que o niais Tecente 
aresto judiciaTio obstava á acç.ão legislativa em <:entido opposto, e o 
Senador Root, de Nova York, fi rmou a sua opposiÇão em . que a pas-
sagem dessa medida, a adopção de um novo imposto sobre a Tenda 
contr.a a decisão <le 1895, derogaTia ao prestigio da Côrte Suprema, 
.:á sua autoridade e violaria O·S principios .da politica americana. 
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Vamos ou'Vir como fallava a este proposito o Senador Elihu Root, 
o nosso antigo hospede nesta Casa: 

.. "Que é, Sr. Pr.esidente", perguntava o Senador Elihu Root no 
sBU discurso de 1° de julho, "que é que no& pr-OpOmOS fazer <lOm a 
Suprema Oôrte? -Será o caso do litigante que pleiteia uma revisão 
do julgac!.Q? Não; não nos deixemos illudir comU t:adl idéa. O, qude 1~ vae ·dar é ·que 'º Congresso -dos Estados. m os votara e i-

báadamente, o Presidente dos Estados Unidos. sancciona~·á e o Poder 
Legislativo com o E xecutivo conjuntamente virão a inserir, como lei, 
na . collecção das nossas leis, uma medida que a Oôrte Suprema. aver-
bou de inconstitucional e nulla. E a que . é, Sr. Pres.idente, que, deste 
modo, vamos dar ensejo? A uma campanha oratoria nos comícios, de 
editoriaes na imp1,ensa, de arguições e invectivas para compellir aqüelle 
grande Tribunal a ceder á· força da opinião do Poder Executivo e 
do Legislativo. Si elle -ceder, que succederá? Onde iria parar então a 
confiança do nosso povo na Justiça do seu julgamento? M·as, si l'e-
cusaT ceder? Uma ruptura entre as duas partes do nosso Govel'no, com 
o c1amor popular envolvendo -0 ramo popular do poder publico, com 
esses elementos insurgidos contra a independencia e a dignidade, a 
venei~ação- e -a ·santid•ade de,sse g1:anr1Je T1·ibu1?Jal, cujas funcções no 
1wsso syste·nv.a dei Governo to.em feito de nôs uma Repiiblica diff erein.te 
de qiiJMi,tas até lvoje fom h:avtJçfo no mwndo, ciijio papel no nosso sys'-
~·1ma de Governo é a '/1'1ja~or co~itribwição · corrn qiie pa1·a a sáencia pol·i-
tioa te1m concorrido 1a Niação A,mericana. Nesta propoi:ita , Sr. Presi-· 
dente, não descubro eu result·ado nenhum, a não sel' a mais s€ria 
offensa a esse poder, que, ·sendo, no· nosso systema, o mais fraco, o que 
não domina o 'l\hesouro, nem qispõe de soldados, é, entretanto, aqudle 
em cuja preserv.ação a-ssen1la a perpetuidade das nossa.s instituições 
e a distincção entre a Republica ameaçada e essa:s Republicas de 
outr'ora, .dilaceradais pdas guerras," que por tão longo tempo foram 
objecto de .comiser ação e piedade." .( Gong1'ess~cn,al R ecorcl, vo 1. 44, 
paga. 4. 022, 4 . 023.)-

-0 SR. ALFREDO ELLIS - Aqui destina-se ao Supremo uma <!arga 
de páo. 

O •SR . .ALFREDO ELLIS - Aqui se destina r.o Sup1'Bmo uma carga 
instituições nacionaes e os homens .do Estado prefel'iram fazer o sacri-
fício dr.s suas proprias convicções, franisigiT com {JS principias, as me-
didas na sua opinião neoessal'ias á a-dministração actual da H.epublica 
para defender um conflicto, um enconiro entTe o· Poder Político e o 
JJoder Judiciario na questão qlre suscitou as eloquentes palavras do 
Senador Elihu Root. · 

• Tratav~--se, entretianto, de lpua medida conde?Jnada pela Suprema 
Corte Amencana, 14 annos antes. Sobre ella hav1am perpassado cer ca 
de tres lustros, podia se admittir que ·a acç.ão do tempo houvesse obli-
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ter!l!do .a memoTia daquella sentença, mas a sua santidade a consel'Var.a 
tão viva aos olhos dos legislaidores .americanos, que um dos homens 
mais cultos da Tepresentação dos Estados Unidos julgou preferível 
sacrificaT tod·os os ·interesses suscitados em redor, •a preferir uma me-
dida que corresse o risco .de 1su:scitar um novo conflicto entre o Poder 
J udiciario e o PodeT Legislativo. . . · ~ 

Aqui se trata de uma sentença proforida hontem e ·executada hoje 
e ag01·a •aggravada por um projecto legislativo, que é a sua suppressão, 
a sua annullação. Trata-se, portant0,_ de · um conflicto aberto e sole~ 
mnemente, declaradamente, intencionalmente aggravado por uma lei 
do Congresso Nacional e não querem ·que eu qU'alifique de anaT<:hica 
uma politica de situação sobre a direcção de um p artido cujos feitos 
·se 'apresentam com esta express&o de antagonismo flagrante ás con-
dições elementares dos Governos livrns do nosso tempo. (Jltl uito bem; 
·nviuiJto bem.) 

Pondo de lado outTos testemunhos e dÓcumentos, Sr. Presidente, 
eu encenarei a série dos que até ·agora venho lendo com as palavra3 
de um dos autoi·es que oo teem occupado ultimamente com a definição 
da supremacia do Poder Judiciario nos E sta.dos Unidos. (Lê). 

Ainda ha pouco mais de um anno em uma copiosa monographia 
publicada nos prelos da Universida.de de Oolombia por um lente de 
_sciencia política na. Universidade de George Washington, soibre a 
Çô1·te Supre·ma e .a le1gist.açã,o in.constituc·ional, o autoT, Blaine Frére 
Moore, abria o primeiro capitulo da obra com _estas palaVTas: 

"A doutrina de que aos TTibunaes cabe de·c1arar qual é, ou não 
é, a· lei, a que os outros orgãos parnllclos do Governo estão · sujeitos, 
definindo-a ao julgaT os pleitos, que se lhes o.ffernoem no exerc icio 
.da .sua jurisdicção ··or dinaria; a doutrina de que os Tribunaes podem 
limitar a acção ao ramo legislativo do Governo·,. quando, a juizo ddles, 
a verdade elo legislativo está em .conflicto com a lei fundamental. 
escriptJa - toda essa doutrina tão bem consolidada, tem sido neste 
paiz, que, até 1·eccntemente e, talvez ainda agora, se tem considel'ado 
quasi. como iim sacrilegio- <> questionar essa attribuição, ou pôr-lhe 
em duvida a legitimidade da origem: "The rlPctrine that the coitrls 
C(Jql, à..eclare whait is o'r is not law fo1· the . ot;her c1001•clúicn'l,e 'éle1:Ja1•e~ 
·ments of the government in cas.es coming bef ore them in t:Z.e exe.rcice 
of the'.i>r drclin.ary jurísdútion; .th,at the cow1·ts oan check activii~eiS of 
the legis"Cative bw11nch of the goverrvrrnJnt in instiance.s where that will 
is de.termined by them fo conflict with the fundmn•mtal w~ttem 7p,w, 
- all this has been so wel-r. settle:cl in. this co1mtry that miitcid reoently, 
perlvaps e1:en n?·U: - quies.tioning tha.t po.wer or dJoubting the1 legit~
macy of its origm 7ws been rega1Yli.e1d almost sac1•ilego'11s. (T"h.e Su-
prenw Oourt1a1Ul Ino_"JThstitiiti:onal Deg-islJafJimi,, 1913, pag. 14.) 

- ;l' 
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·Creiô, Sr. P xesidente , haver demo:p.straqo até á saciedade, até o 
aborrecimento . . . 

O SR. ALFREDO E LLIS - Até á evidencia . 
.Q SR. RuY BARBOf:A - •.. até mais do que á evidencia, a inex-

pugn:aobiliclade absoluta do principio em que nós firmámos as nossas 
conclusões. 

No systema de Governo americano ha um poder que véla pela 
observancia das ·divisas consti tuciona;es entre os tres pücleres po1iticos 
do Estado - é o P ncler J udiciar io. As .sentenças deste po·der , quando 
proferid as regnlarmcnte, pelo seu orgão. supremo, consti tuem a su-
prema aspiração elo direito consti tucional e forma m a verdadeira lei, 
a lei indubitavel, a lei irreco1Tivel ·do paiz . 

A nossa Constituicão, tomando· aos E stados Unidos esta institui" 
ção, incomparavelment~ bemfazeja, lhe deu, nos nossos textos consti-
tucionaes, uma consagr.ação explicit a e categorica, convertendo em 
texto de lei aquillo qu:e nos E stados Unidos era a expressão da juris-
pru<lencia es tabelecida pelos Tribunaas. ~icou desde en tão estabelecida, . 
por um modo absolu:t amente dogm:atieo, .a impossibilidade ele se alte-
rnr, por parte elo E xecut·ivo,. ou do Legislativo, uma decisão final do 
orgão Supremo do nosso P o•der Judiciaria. 

Logo, Srs. Senadores, 1ainda ·quando não tivesee razão o Supremo _ 
Tribunal em decidir -o que eu nego, o que já demonstrei não s·er ver-
dade - ·aind·a quan,do não tivesse andado com acer to o Supremo TTi-
bunal em proferir, .no caso N ilo, no caso <lo Rio de J aneiro, ·as deci-
sões que proferia, ainda quando essas decisões sej am theoricamente 
crra:das, ess·as decisões são perfei tamente, legalmente, constitucional-
mente definitivas, (.apoiados; miiito bem), impõem o respeito absoluto 
ao E xecutivo, essas ·decisões se impõem ao nosso .absolut o respeito. · 

O projecto formulado pela Commissão de Constituiç.ão .e Diplo, 
ma-eia é, portanto, um ,conselho criminoso, um alvitre repr ovado, uma 
opinião . falsa, damninha 13 funesta, que dos nossos trabalhos deve 
d0sapparecer, elimin ada, par a nm1ca mais encontrar, de futluo, quem 
1he ou"e seguir as tristes pégacl as neste triste caminho. 

Eu me felicito de vêr que o Poder E xecutivo , no_começo de sua 
pha·se actual, nã-o deu ar:qi.ais ao desrespeito çont ra -as sentenca·s do 
Judiciar ia , que agora, no recinto do Senado Brazileiro, na c;mara , 
por excellencia conservadqra, t ão- entona.<lamente se aconselha e :;:e 
i mpõe, ~m nome da Constitµição viol,ada. Eu me felicito de vêr comple-
tamente salvo dessa rnsponsabilida<le o Poder E xecutivo na pesRoa 
de seu actu:al detentor. (Apoiados.) . 

Felizmente o pro jecto de que se trata é uma creaÇão desta Casa, 
.sem a corresponsabilidade política do Chefe da Nação e sem a sym-
11athia do .outro ramo do P a-rlamen.to. (Apoiaclos.) 

E' de hontem o facto com que se occupam os jornaes dest a manhã, 
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· -0nde se annuncia a singularidade extraordinaria <la combinação ten-
tada 11a outra Casa <lo Congresso para, mediante um abaixo assignado, 
envolver desde agora a responsabilidade geral dos membros daquella 
assembléa em uma conspiração em favor dos intentos elo Partido 
J1epublicano Conservador. 

E' a primeira vez que, na historia dos parlamentos. . . lerá sido 
a primeira vez, si esse facto vingar, si chegar á Tealidade definitiva, 
em que -os membro:s de uma maioria, antecipando as deiliberações 
. regular0s, iw~cliante as quaes a Constituição di:z que cada uma das 
Casas do Parlamento formará e amadurecerá o seu juízo sobre .as 

. questões constitucionaes, comprometta o seu juizo sobre um assumpto 
ainda e;m debate na· outra Casa do Congresso e •(!ntes que essa Casa 
·se pronuncie, firme cle&de logo uma maíoria solemne, cornpromettendo 
o seu voto antes de qualqueT <l0bate, dando materialmeiüe ·a prova 
da inutilidade escandalosa das fórmas parlamenta:res, mediante as 
quaes se .suppõe, quti as leis e os ac~os pol_iticos entre nós são regu-
larmente elaborados. Por meio de um ·abaixo assigna<lo, si veridicas 
são as noticias hoje publicadas, a maioria da outra Casa do Con-
gresso se tem empenhado, antes de no-sso voto-, em approvar o projecto, 
qíie ainda aqui · se acha discutindo,. ludibriando-se assim a nossa inter-
venç.ão no exame do .. assumpto e dando-se como antecipadamente certo o 
voto do Senado antes que termine o debate do assumpto de que ora 
tratamos. De so.rte que, s~._ Presidente, a minha esta:da na tribuna, 
a estada ·de outros membros desta Casa, re-presenta da nos3a par~e 
uma tolice, uma futilidade; porque, des·de agora está patente que 
nos altos arcanos de um partidó, nos a.rcanos do Partido Republicano 
Conservador, á cuja vontade todos hoje estão sujeitos neste paiz, 
antes de qualquer debate, nesta e na outra Ca.sa do Congresso fôra 
resolvid•a a intervenção violenta no Estado ·do Rio de J aneiTo. De 
maneira que, Sr. Presid·ente, .a no.ssa intervenção não serve senão 
para santificar com o co·ncurso da nossa autoridade um crime pavo-
Tow. Seremo.s os capangas miseraveis idesse attentado contra a nossa 
Oonstitµição, porque isso que vae ahi debaixo da fórma dess·J debate, 
não -é uma deliberação parlamentar, é um·a deliberação absurda, é uma 
deliberação irrita, precipitada e lutuosa para o nosso paiz. (Apoiados.) 

Eis, Si·. Presidente, o que pretencLe o Partido Repüblic-ano Con-
servador, quie vae asE-im de aventura em aventura, destruindo -0 nosso 
systema de Governo, esse systema d·e Governo, que elle pr.ote-sta, abra-
çar, como a expressão do seu progr.amma ! 

'Si fôr verdadeiro esse facto, Sr. Pres-idente, teremos assistido 
á maior .campanha, que se poderia estabelecer contra a sit~ação · actual, 

·contra o Presidente da Republica, contra o Governo de hoje, e o que 
é mais, campanha movida pelos falsos amigos, empenhados em crea r 
em torno da situação inaugurada com o Governo do Dr. WenccGláo 
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Braz .um regimen analogo, iclentico r.o reg1men elo governo mare-
chalicio ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - Querem a<Jonental-o. 
O SR. l=tuY BARBOSA - .. .. o Govt)rno elo arbitrio, o Governo 

da força, o Govei'no do escanclalo•; o Governo que luclibri>ou todas a:s 
f6rmas constitucionaes, o Governo qtre acabou por deixar as cousas 

. mais santas do nosso regimen . no D;J.aia completo desbarato. . 
Ainda hoje, na Giaze{a .<iAe Noticias, vejo que o Poder Execntivo, 

o Presidente. da Republica tencionava publicai· esta manhã uma nota 
aclarando· ·so·bre este assumpto a situa\},ãoo, n'J:aS que, desde o m~u 
<liscurno ele hontem, e:Sta nota se tornou ·clesnecessaria. · 

Felizmente, ninguem pócle confundii· agora nesta. materii1 as 
r esponsabili.d,acles. O paiz está vendo O·nde acabam as respons~bili-' 
dades ·do _Presidente da Rep1.1blica e onde .começa a .do partido, que 
ainda se acha encantona-do du Congresso Nacional e pretende, me-
diante os seus ultimas actos neste Congresso, assegurar o seu dorninio 
no . Congresso futuro. 

O SR. PRESmENTE - Lembro a V. Ex. que a hora está terminada. 
O ·SR. RuY BARBOSA - Vou terminar, Sr. Presidente, e eu. sou 

mais interessado a fazel-o emboTa reconheça os direitos clo·s nobtes 
Senadore.s, corno victimas ~o meu longuissimo clie.curso. · · 

VozEs - Não apoiado . 
O SR. RuY BARBOSA .- Vou terminar, Sr. Presidente, vou tei·-

minar, assegurando o facto de que nas palavras de -S. Ex. está esta-
belecida a dila.tação nitida com que felizmente se vão ,separando .neste · 

. momento ·as résponsabiliclacles, . porque é necessario, .Sr. Prnsidente, 
que estas responsa-bilidadeii se definam, se· precisem . e se destaquem 
umas das outras. 

A Nação Brazileira; p,s nossas instituições, o estado elas nóssas 
finanças, a situação · economi.ea, social e moral do no.sso povo, não 
comportam ·a continuação do l'agimen do Governo marechalicio, não 
compnrtam a peTpetuaçã0 . ·ela politica, que •o sustentou, não toleram 
a manutenção do poder que o manteve, proseguindo no mesmó rumo, 
ladeira .abaixo, arrastando os destinos deste paiz, como um '.carroção 

. despedaçado pela enco·sta qe uma ribanceira. 
Ainda bem que as rn·aponsabilidades se estã·o definindo,' porque, ou 

o Poder Executivo mudará de rumo, ou .nós caminharemos pelo 1111110 

da legalidade, pelo Turno da constitucionalidade, pelo .mmo do v.erda-
de.iro _republicanismo, abo~.ndo . ·as · fórmU'las hypo·theticas desse re·pu-
\lhc~msmo ve1·bal, que ate hoJe nos . governa; ou por esse caminho 
seguuemo.s, ·ou o paiz estq.rá -perdido fatalmente, irremediavelmente 
perdi.do no·s seus. interesses exterioyes, porque, uma instituição que 
perde o seu credito externo está •miseravelmente condemnad·a á sorte 
de uni.a presa offerecida ás ambições estrangeiras ·de olhos accesos 
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sobre a extenP,ão ·do seu territorio, da ua l'iqm~za, da sua immensidade, 
da ·sua belleza, {las sua:s paysagens, da fo1mosura elo seu céo., da 
éx~Jl.encia clo!S ·seus climas . 

Os. SRs. ALFREDO E.LLIS, RrnErno GoNf}ALVES E RIBEIRO DE BRITO 
- J.Vl',uito bem. 

O SR. RuY BARBOSA - E te~·em~s, portanto, que esses bons-.indí-
cios de novps tempos se confirmem, que essas pintas de tempestade 
no céo i!? vão dissipando, que nos to'rnemos a uma situação de tran-
qttillidade, que a oo:ri.ciliação se estabeleça nos espíritos, · qúe volvamos 
ao regímen da paz e da ordem. Mas tudo isto está suboTdinado a uma 
grande condição, a uma condição essencial, ela qual tudo isso de-
pende, a condição tle que acabemos rendendo a homenagem do nosso 
respeito á Justiça brasileira (muito b(j1n), porque essa é o eixo 
do paiz, é o eixo da concordia., é o 1eixo da no·ssa rehabilitaçâ'o, 
é a condição essencial do restabelacimento do nosso C'l;edito, da 
nossa honra, do nosso -0onceito, entre todas as nações do mui1do, 
conceito que se perdeu,, sobretudo; porque, em toda a pai-te se 
firmou o credito <lé que o Brasil é Itm paiz sem Justiça, e para 
esse -de-s.ci·edi to -acabou· ·de concorrer mais que ninguem, com o sou 
discurso · de ·Otttro ·diai, o nobre .Senaélor pelo R io Grande do Sul, 
quando, elo alto de i>U'a ·cadeina, fez aqui solemnemente a affrrmação 
ele que elle, Vice-P1'8siclente do Senaiclo, se levantava para vingar a 
Constituição, ultraj;acla pelo Supremo "Tribunal Fedeí·al ! · 

Que dirão a isso esses americanos, csrns inglezes, esses francezes, 
esses allemães, emfim toCLos esses paizes culto<>, todas essas familias 
civilizadas, onc1e se guarda a semente da intelligencia, humana, a 

· semente da ordem, a semente dá liberdade ? ! Qll'e dirão de uma tcrrai, 
no seio ele cuja Assembléa uma elas maiores autoridades parlamen-
tares, se· ergue para dizeT que a Suprema Côrte de J us:tiça, nesse paiz, 
vi_olou materialmente a Constituição J\T acional ? ! 

. O SR. ÂLF~EDO ELLIS - Dirão que elles não sa bam lêr . .. 
O SR. RuY BARBOSA - Que nós somos um povo perdido, um povo 

aviltado; uma familia de caíres indignos das alta.s instituições que 
a d optam.os. · . 

Felizmente · o Supremo Tribunal Fed.er aJ se acha acima de tod:as. 
essas ,investidas; e quando no futuro os olhos do historiadoT Ee esten-
derem por SObTe esta épnca fotuosa de vergonhaS e de crimes haveTá 
um sim.l1m que se levante no maio elo Tebaix.amento .ge1;al que será o 
simum da ·Justiça illuminada pelas su'as decisões liberaes. Essas irra~ 
diarão com tanto mais brilho quanto mais se .sentir,em deslumbrados 
9s alhos daquclles ·que a.s fitarem. Essas vingarão diante ·elos nossos 
filhos a nossa civilização., a nossa co·nsciencia e a nossa moTalidade, 
postas, talvez, si isto não fosse, em duvida no futuro · pelo concurso 
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geral dos crimes, das miserias e das vergonhas dessa época· inqua.lifi-
cavel. , 

Não foi, ;fü·. Presidente, o Supremo Tribunal Federal qu;em redu-
z.iu o paiz ás suas condições .de hoje. Não foi· elle quem violou . uma 
a uma todas as nossas disposições constitucionaes; não foi e1le quem 
bombardeou, inva,diu e ensanguentou Estados; não foi elle quem 
tomou nas suas mãos a .autonomia ·das unidades da Federação e a.s 
rnduziu á miseria de hoje ; não foi elle quem esvasiou o . Thesouro 
N•ac.ional; não foi elle quem estabeleceu a impunidade _geral dos cri-
minosos; não . foi elle quem absolvew o Governo passado ·dos seus · 
·crimes innomiirnveis e ignoheis; não foi elle quem nos ·arrastou a 
es~c extremo em que nos vemos, de · banca.rota social, . n+oral e finan-
ceira. 

Não. Os ·autores dessa situação são os que querem chamar a con-
tas o .Supremo Tribuna.l F eder al em nome da Constituição que elle;; 
. defendem. . _ 

Mas, Sr. Presidente, que Constituição é essa? Que Constituição 
é essa ? E' a que suste1ltou duTante qtrntro annos ·os crimes do Governo 
Hermes; é a que a podfü desses ci:im.es nos trouxe até ao anniquila-
mento de hoje;· é a que fef . do Brasil um povo neste momento· sem 
Tumo, sem Ol'ientação e sem futuro, villipendiado, no meio das nece~
sidacles e das humilhações a que os seus governantes desse quatriennio 
o artastaram.. · 

Eis, Sr. Presidente, ~ ·Constituição que elles defendem : é a 
Constituição que elles )ancef!Tam, que elles sangraram, que elles d~la
ceraram em · cada artigo, em cada fib1·a, em ·cada costura do eeu· orga-
nismo; é esta •Constituição estendida sohre uma mesa do necr.ote-rio 
como rest-0s de um corpo por cima do qual passasse um trem, deixando~ 
lhe esmag·acfos todos .os membTos ; é essa Constituição que elles d-efew-
dem; é essa a Constituição que elles anniquilaram. 

D~ Constituição ainda existe alguma co1rsa? E' isso o qae elles 
p or ultimo querem . destruir: é ·a autoridade da J i;i.stiça., é ? Supi-ern o 
'.l'ri bunal :Federal. 

Srs. Senad0res, eu vos exorÓ, eu vos exhorto , imploro ás. v~ss·as 
consciencia~., ao vosso civismo,. á vossa probidade, a tudo quanto em 
vós ha de brnsi1eiro e de hu'llano, t11do. quanto· em vós, em nós todos 
µos deve distinguir d-0s m~g~nismos infe1·iores. Eu invoco tudo qÚanto 
nas vossas consciencias vos fall'.l. do dever, da moralidade e da horri·a 
para que juntemos todos .n-OSSOS esforços contra este projecto, e ell~ 
saia deste recint-0 com a condemnação que merece. ( Miiito bern; niuito 
b.ern. Palmas nas g:alerías. O orador ·~ cumprimentado .) 

() Sr. Presidente - Estando termiüada a li.ora, fica . adiada 4 
discussão .. . . ----
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SE•SSÃO o :E 23 D·E JAN•EIHÓ 

. . 
·o Sr. Eri:co Coelho e") - Sr. Presidente, o sile11cio do Senador 

fluminense, unico p•rewnte ao debate de·ste priojecto que ameaça á 
autonomia politica do E stado do Riº .. . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Apoiado. 
O SR. ERico COELHO - .. . meu _silencio seria imperdo·avel, tanto 

mais quanto vejo· o Senado laboran,do ein equivocas: 
Ac_ima· das · paixões partidarias como conílagraTam o Rio de 

Janeiro, preocctrpa-me a ordem institucional da Republica; e diverso 
·não é o pensamento do 1Sr. Pinheiro Machado, meu nobre amigo ·e 
valoroso chefe dos republicanos conservador.as. . 

Devo declarar que deixei de ir ao Palacio ·do Cattete pedir venia 
para offer.ecer ao Senado esta emenda s.ubstitutiva ao· projecto: 

"O Cong·i:esso Nacional decreta : . 
Artigo unico. E' autorizado o Presidente da Republica .a no-

mear cidadão, da sua escolha, na qualic1ade de interventor, ·afim 
de convocar ·O ·eleitorado·, vigeute em i914, a proceder ás eleições 
presidenciaes do Estado ·do Rio para o quadriennio de Go·verno . 
ainda não encet·ado Tegularmente, e empossaT os eleitos, como a 
Assembléa Legis~ativa os inv•e_stir nos mand•a·tos representativos." 
A. presente Mensagem do Sr'. Presidente da Republica é a naúa-

tiva verdadeira da perturbação constituciona.l no Estado do Rio., fri-
sando S. Ex. cü:cumstancias do facto, eventuaes de contrastos .. 

De facto, no Rio de Janeiro·, os rnpresentantes na Assembléa 
Le.gislativa scindiram-n'a em dous grupos: a mirioria installada em 
um eclificio; . a mf\ioria· noutro, ambas na Capital elo Estado elo Rio, 
deliberando de per si cada grupo ele Deputados. . 

Um grupo agiu como poder verificador das eleições aos logaTes 
de Governo, cingindo-ee á· Constituição do Estado, e ao Regimento 

·da mesma Assembléa,, ·e · dahi proclamou ·os cidadãos e1eitos. 
Outro grupo agiu como podeT verificador das eleições aos lagares 

de Governo, · ci"ngindo-so . tambem á Constituição elo Esta.do e ao Regi-
1nento da mesma Ass?mbléa, e dahi proclamou os cidadãos eleitos. 

Em contraste, a minol'Ía dos repreEentantes approvou as eleições 
e reconheceu os eleitos, <luraute a ·sessão extraoI!dinaria da Assembléa; 
ao passo que .a maioria dos representantes -approvou as eleiçõe9, e 
reconheceu os eleitos, clumnte- a sessão ordinaria ela Assembléa, cada 
grnpo de Deputados a seu modo p[tr'ticlario. 

Era licito approvar as eleições aos lagares de Govfü'nO, durante 
n sessão extraordinariâ da Assembléa, o anno passado, e proclamar 
os eleitos? ( Pruics.a.) · 

( ~) Este discu rs o não ro; r ev is.to p·elo ornclor .. 
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Ce1io que sim, porquanto -0 art. 2° ·da Reforn1a Consti tucional, 
decretada em 1903 , revogou o art. 8° da Constituição do Estado, pro-
lJ?-Ulgada em 1892 ; eliminado · o paragrapho que prohibia deliberar. 
em sessão extraordinaria da Assembléa sobrn assumpto extranho a·o 
motivo da convoca~ão. 

Claro é que, em sessão ordinaria da As.sembléa., o anuo 'passado, 
era licito approvar ·as eleições -aos logarns ·de -Governo, na fómna da 
Constituicão do Estado nada alterada nesse sentido. 

Era 
0

regimental a 'Mesa que pTesidiu os trabalhos d a Assembléa 
em sessão extraordinal"Ía? (P,aus.a..) · · 

1Sem. duvicla alguma, visto que o §: 2° do art. 15 elo Regimento 
ela Assembléa, tocante á sessão de abertura legislativa, preceitua nes'" 
tes termos : 

ªApós a retirada :do Presidente do Estado, a Assembléa proce-
derá á eleição. <la Mesa , que deverá servir dumnte a ses-são legisla.tiva 
ordinari a ou extraordinmiia, e, concluída a mesma , de nada mais se 

·tr atará". · 
P-0r conseguinte, a Mesa eleita na sessão ordinaria da Assembléa, 

em 1913, era a Mesa regimenta l em sessão extrao1•dinaria ·da Assem-
blé·a, em 1914, pàra, todos os 1effeitos. 

· Object.ou-se que a Mesa .. em sessão extraordina11.a <la A-s.sembléa, 
iniciou ·o exame -das authentiGas deitor aes, antes de receber das juntas 
apú1,a<lorns diplom'as quaesq1fer. 

Mas o art. 158 do .Regimento da Assembléa µermitte da,r começo 
ao pr-0cesso do reconhecimento dos eleitos, tres dias depois de termi-
nad-0 o prazo da lei, dentro do ·qual devem ser· rnmettidas á Mesa a-s 
actas dos differentes ~ollegio ebitoraes. . 

(Demais, objectou-se que -a approvação das eleições aos logares 
do Governo,, e reconhecimento -dos eleitos~ pela minol'Ía da Assembléa_, 
cm ·se·ssão extraordinaria. são actos nullos, porque a essas <leliberações 
deviam .assistir DeputadQs em numero de 23, pelo menos. 

Comtudo o art. 13'7 do Hegimento ela .Assemhléa: {1etermina que 
na 5ª ·sessão consecutiva bastam 16 Deputados p1"esentes, afim de 
approvar ou l'<ljeita1' -0 assump.to em ordem do dia, clesde que a deli-
beração sej a por 2/3 dos votos . 

.Obiectou-~e. de mais 'ª ma.is, que a Mesa,, em_ sessão extra-0rdi-
naria da Assembléa, não inseriu no OTgão de publi.cida<le dos seus 
trabalhos legislativos -0s annuncios chamando cidadãos interessados 
nas eleições, aos lo.ga res ·do Governo, R apresentarem as suas 1·ecla-
maQÕes; e, ao envez, a Mesg, fez affixm· por cditaes semelhantes 
avisos. 

O ·caso foi que o .J'O,mal iJ.n Oomm:ercio, o orgão de publicidade 
d-a Assembléa, recebeu t·aes a.mmncios da Mesa : entretanto commu-
11icou se achar impedido de inserir na folha os avisos reg·iill:en taes. 
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No confronto, o.s rnpresentantes em maioria, na sessão ordinaria 
<la Assembléa, presididos pela Mesa recem-eleita, procederam ao 
exame das eleições _aos lagares d·o Governo, depois que ·as junt~s ·apu-
radoras expediram d_iplomas, notando-se que a Mes-a _observou . todos 
os tramites do Regimento da Assembléa, inclusive a inserção _ dos taes 
avisos na. sua folha de publicidade, pois, dessa vez, o Jornal do Oo11i-
rneroia não se Tecusou. 

A dualiclacle de poder verificJ.clor. qwanto ás eleições aos lagares 
de Goven1.o,. campeava, no Rio ·ele Janeiro, na. occ-asião em que o 
Supremo Tribunal -se -arrogou a attribuição de dizer qual dos dous 
grupos de Deputado-s da Assembléa Legislativa, era· o legitimo poder 
verificado1: e, consequentemente, qual d-as deliberações, em assumpto 
de reconhecimento dos elei.tos, tinha a legitimidade. si ·a qwa investia 
no poder representativo o Sr. Nilo Peçanha, ou a que conferia ao 
Sr. Feliciano Sod·ré .o· mesmo lagar de GoveTno. 

Nesse momento, pei:ante o Supnemo Tribunal, o ·voto do erudito 
S1:. P edro Lessa advertiu que não. tinha competencia· o PodeT Judi-
cíario para resolver ·a ·questão virtualmente política, como no caso 
do Estado do Rio, mas sim cabe· ao Congresso Nacional a prero.gativa 
de decidir; na opinião do Ministro que negou ao mandado de l11.abeas-
co1·pus a força d.e investidüra no poder represe:n,tativo. 

Releva notar que a jurisprudencia invariavel elo Supremo" Tri· 
bunal Federal tem sido ele conceder o interdicto possessorio., sómente 
afim de assegurar direitos reaes, isto é, sobre cousas, não . attribuindo o 
Poder J uçliciario ao haboos-corzms sinã-0 a garantia da libe1~clade para 

. fazer valer direitos virtuaes. · 
.. Abriu, porém, o Supremo TTibunal a excepção em favor do 

Sr. Nilo P eçanha, c.oncedendo-lhe o mandado de hab6'as-corpi1,s com 
alcance de ii1terdicto po&sessorio, na intenção ele collocal--o a todo o 
tra.nse no Governo elo Rio de J -aneiro, como si fosse cou'Sa ·o deno-
minado poder rnpresentativo. 

A funcção por excellencia elo Supremo Tribunal é de garantir 
liberdades e de -assegurar direito&; sua supremacia l'Clativamente a 
todos os tribunaes no paiz define o Poder Judiciaria na sua esphei·11. 

E' um réles sophisma concluir do rnlativo para o absoluto, arvo-
rando o Pocler Judiciario 'em superioridade ao Podei· Legislativo de 
pal' com o Poder Executivo, na orbita federal. · 
. Porque os julga.dos do Supremo Tribunal . sustam po11ventura a 
execução de leis, no c011crnto de {lemanda, isto é, no particular, outro 
sophisma corriqueiro é concluir para o geral, como si todas as lei·a 
acaso souegassem g-arantias individuaes ou direitos ·assegura.elos. 

Assim, restaria., por abuso d;:t Constituição da Republica, um só 
poder, omnímodo, o Supremo Tribunal soberano, iia. oi"dem das nossas 
inst.ituiç:ões sociaes e politicas.- · 
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Per<lôem-me os .Srs . .Senadores .estas enfadonhas Tefutações. 
Entre asseguTar direitos politicos virtuaes, e investir o cidadão 

no podeT Tepre~ntativo, a differença é 1essencial. 
:Poi· exemplo : . . . 

. A lei vigente incumbe ao Supmmo Tribunal, em .gráo de 1·ecurso, 
sentenciar ·a r.aspeito do alist-a'mento . de eleitores , assegurando exclu~ 
siv·amente aos cidadãos o direito de voto. Mas não é pertinente ao 
eleitorado em funcções, e nada comentaneo ao Poder Judiciario, rn-
conhecer os eleitos por suffragios. Compete · ao conjuri.cto de manda-
tarios {lo povo, em esphera qualquer, recon}1ecer os eleitos e . investi1-os 
no poder representativo.. · . 

Si o Supremo Tribunal sentenciasse sobre o. legitimidade · do 
poder Vl'lrific.ãdor de eleições, em ·alguma esphera da Tepresentação 
popula):, a inversão <la democracia da ba·rn . ·ao apice seria evidente, 
t~nto mais qp:anto o Poder Judiciario., eni loga11-es vitalícios,. não tem 
a caracteTistica de manclatario ·do povo, no nosso systep.ia politico. 

Tamanha sentença do Supremo T-ribunal,. em vez {1e irrecorrível, 
seria de facto desprezada. · 

Em 31 de dezembro do anno passado, a figura da dualidade de 
.Govei-no swngiu no Estado do Rio de Janeiro, como refere a Mensa-
gem do .Sr .. Presiden~e. d~ RB1~ubli~a, no invocar a autoridade do Con-
gresw N ac~onal a du1m1r a c+ue&taci vertente . 

. , ~gnou-s~ o 1Sr. P/e~ide~te da Re~ublica executar o extrava~ante 
accor<lao do ·Supremo Tribunal, e considerou como Governo de facto 

. o cida.dão .Sr. Nilo ,Peçanha, .investindo-o provi.soriamente no ·poder. 
Mas recebeu no mesmn dia o Sr. Presidente ela Eepublica a -repfosen-
taçã.o da As~embléa Legislativa, .. em maioria de Deputados, affir-
mando que o Governo de düxúto, no ·Rio ele Janeiro, toca ao ci<l r.,clão 
Sr. Felici·ano .Sodré, . eegundo eUa proclamou eleito. 

. Antes que a ·ordem .do direito no Estado do Rio ' sej a. preter i.da 
pela ordem ·ele fact o, o Oongress61 Nacional se acha convocado, a fim 
de attendeT á hesitação em que o .sr. P-residcnte da Republica se 
acha e sna Mensagem exprim~ . · · 

· Não é f,acto consummadq., por outra, não é definitivo o Governo 
que o Supremo Trib1mal conferiu ao cidadão Sr. Nilo P eçanha, gra-
ças •ao mand·ado ·ele hab.e,,as-oqrpns, com ,alcance de inter<licto posses-
sorio; .tanto ~ facto nada con\jummado, que o Sr. Nilo Peçanha ainda 
não .fo1 exelmdo, pelo· Senado, dó numero de seus .membros. 

o s:R. A. AZEREDO - Apoiado. 
O SR. ERrco OoEuro - Em geral, o mandado · de habeas.- corpu.~ 

g·a1"~n te· .ª .liberdade individual, mas não susta o . proseguimento da 
acçao cnmmal, no. genero; na especie a acção pendente · do veridicfom 
do Congresso N acion,al convocado. · 

F~sse criminal a acção uma vez pronunciado o Sr .. Nilo P eçanh a, 
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cessana Íncontinen~ o effeito do · habeis-co1·pu'r3·; porém, política, 
como .é. a natureza da acÇão, o· effeito do habeas-corpus concedido 
ao: cidadão· Sr. Nilo · Peçanha cessará na hypothese do Congresso 
Nacional decidir em contrarl.o, · · 

No genero criminal o mandado de · Jvo,b.(J{bS-ciJ1·pu.s tem analogia 
com a immunidade parlamentar, medida garan.tidora da liberdade, 
que não impede a Justiça d~ proseguir na sua acção., quando cessa 
1~ inv;estidura de Senador ou Deputado, respondendo então o réo pelo 
delicto. · · -

Mandado de· habef:ts-corpus, nunca, jâmais, foi <'entença defini-
tiva, em paiz civilizado. 

O SR. LEOPOLDO DE BuurõEs. -:-- Não apoiado. 
O SR: Enrco COELHO - V. Ex. me responderá, citando os exem-

plos. 
A extravagancia do Supremo .Tribunal, no conceder ma:µ<lado ele 

haheas-corpus, com alcance ele interdicto possessorio, .em questão vir-
tualmente politica, é a flagrante contraclicção do julgitclo pelo mesmo 
Pod~r Judiciario, ha cerca de oito annos, na causa em que o Sr. Nilo 
Pe<;.anha· intentou, por interposta .pessoa, a proposito ela, tmbação da 
posse do canal de Y.acahé; mas demanda que f.eriá a legitimidade 
de Governo .do· Sr. Alfredo Backer, nosso aclversario politicJ. · 

O .SR·. PrnEs FERREIRA. - :Muito bem lembrado . 
. O Sn. ERico CoELIW - Debalde clilig~nciei., em nome ele Quin-

tino Bocayuva . e sua incun1bencia, dissuadir o Sr. Nilo Peçanha desse 
passo inconsidel'a·clo. 

Nessa quadrq, felizmente, o Suprnmo Tribunal não se prestou á 
machinação partidaria; seu j ulgado foi que a demanda implicava 
questão essencialmente politica; motivo por que o accórdão foi negativo. 
· Neste ponto, quero dizer Mmo entendo a Constituição da Repu-

blica., na qual tive a honra de collaboi-ar. · 
Pa1,ece-me que no :§ ·4° do art. 6°, não bate o tal coração da 

Republica, mas pulsa o figa.do <lo Estado recalcitrante. 
Depai-am-se na Constituição . da Republica, do art. 55 ao art. 61, 

·as .attribuiçõ.es toc1as da Justiça Federal, e pelo art. 66, prohibido 
foi aos Estados. negarnm fé aos documentos de natureza: legislativa, 
administrativa e judiciaria <la União, ou de qualquer E:Stado; ó 
fnnd·amento da intervenção do Governo Federal, em negocios peculia-
res dos Estados, ex.phcito no § 4° do art. 6°, comprehenclendo o caso 
de algum Estado Tecusar-&e ao· cumprimento de sentença; pois in-
.curnbe á Justiça Federal processar e julgar as causas, nas quaes, 
Estado qualquer, na · sua individualidade ·juridica, é autor e réo na 
demanda. · 

;Nessa ordem de demandas judiciarias se :incluem ·os liti.gios entre 
Estados, · ou suas obrigações· para com · alguns indi viduos, sinão enti- · 
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dade social assim como em materia do convenios celebrados p~los 
Estados, porém, "sem caracter poEtico", com a audiencia do Presi-
dente da Republica (arts . . 65 e 48, 1§ 16), depois de approvação do . 
Congresso Nacional, quando couber. 

Sentenças da J U'Stiça. Federal a favor ·OU contra algum E stado, 
·mas em causa sem caracter politico. 

. A q.uestão qúe se discuta, exclusivamente politica, .da esphera 
autonoma do Estado do Rio, não é assumpto de sentença cfo Supremo 
Tribuüal, irreconivel, como se pretende. 
· Vejamos, compulsando a . Constituição Federal e á vista das 

occmrencias no Estado .do Rio, si tem a faculdade o Poder J U'diciaTio, 
afim die dictar ao Sr. Presiidente da Republica a intervenção, nos 
termos do § 4° do art. 6°, de conJonnidade com a sentença do mesmo 
Supremo Triblinal, que só conside11ou legitima a resolução de um 
grupo dos representantes na A&sembléa Legislativ·a, no papel de poder 
verificador das eleições ao•s logares de · Governo. 

Recorro á interpretação · authentica do eminente .Sena.dor pela 
Bahia, autor que foi do Proiecto Constitucional do Governo Provi-
sorio, e art. 6°. homologado .pela Assembléa Constituinte, com referen-
cia aos negocios peculiares d~s Estados federae·s, na generalidade. 

Tmgo á tribuna 'ª ·bellEj. brochui:a da.a razões finaes do eximio 
jurista, Sr. Ruy. Barbosa, na demanda do Estado cfo Amazonas a 
i.ncorporar ao TeTritorio do ,Acre pelo norte. 

. Depois de citar vaTios ~l1~ores, to·d~s d~ · accôrd? com a s1~a dou-
trma, o mestre do nosso dn~ito con<it1tup10nal, diz· o segumte,· a 
pags,. 163: 

"·E sses exemplos bastam. No seu numeroso conjunto elles abran-
gem quasi toda a orbita . dos poderes estregues á di·screção da. Legis-
latura e do Presidente. Recanitulando-os ·ie coordenmJ<do-os·, temos como 

elemento capüal da autoridade publica, isto é, da acção discrecionaria 
no Chefe ·da Nação e no Congresso : 

1) a declaração de .gue11ra ie celebração ela paz; 
2) ·a mantença e direcç~o das i·elações diplomaticas; 
3) verificação dos . poderes dos representantes dos governos és- · 

ttangeiros; · 
4) celebração e. rescisão cie tratados; 
5) reconhecimento da independencia, soberania e governo de ou-

tros paizes; 
6) a fixação das extremas do pa:iz com os seu.s visinhos; 
7) o regimen do commercio internacional; 
8) o commando 1e disposição das forças militares; 
9) a convocação e mobifização da rnilicia; 

10) o reconhecimento do Governo legitimo nos Estados, quando . 
·contestado entre duas parciafidad·es." 



- 203 

Segue-se do n . 11 ao n. 21. 
A questão vertente é de reconhecimento do Governo legitimo no 

Estado do Rio, contestado entre duas parcialid-ades. 
·Clal"o vem a ser que o · accórdão d-0 Supremo Tribunal é uma 

intrugice, na opinião do mestre, em assmnpto de no.sso dir-eito publico. 
O conceito do sabio Senador pela Bahia, dito ante-hontem é que 

a evolução de aggregado social e politico faz-se por estagios, nos quaes 
a-s fórmas se succedem. 

Nosso systema foclera l ele Estados autonomos sucoodeu ao ·rngimen 
impe1'ial elas nossas provincias tutelladas. 

Mede~_sc ro progresso na. ordem politica, -defrontando o Acto Addi-" 
ciànal deâetado em 1834, com a Constituição da Republica, em 1891, 
promuLgacla. · ' 

üuh'ora no regimen imperial, a legitimida:de · de resolução da 
assembléa legislativa, quanto ao Teconhecimento de poderes, não era 
assnmpto que -o Governo do ImperadoT reconsiderasse. 

Nem -0 Senado com a O-amara· tinham no Imperio a prerogativa 
de inquinar de illegitirua a resolução da Assembléa ela ProV'Í.ncia, nem 
tão pouco, o preposto do Imperador á testa do Governo provincial. 
, ·Agora, no systema. federal elos Estados, com ·autonomia politica, 

a an:og·ancia do Poder Judici·ario, -seria de ordenar ao Presidente da 
Republica a intervenção no Estado ·do Rio., no reconsiderar legitima 
sómente a resolução da .A.ssembléa LegisJativa, e-0mo TeC-Onheceu ·e 
proclamou -0 .Sr. Nilo Peçanha, eleito ao Governo; e _dahi -i:e inferindo 
a illegitimiclade da resolução da .A.ssembléa Legislativa, como rnconhe-
ceu e pr-0clamou o Sr. Felieiauo .Sodré, eleito ao Governo. 

Nã:o me furto á satisfação de rnproduzir o voto vencido do meu 
· n.obre amigo, Sr. Giümarães Na-tal. talentoso Ministro do Poder Judi-
ciario,. quando ahi se deliberou sobre a dualidade do Conselho Muni-
cipal, d'.i spútado por dous grupos de Intendentes: -

" Guimarã11ts Natal, vencido. Preiiminarmente não conhecia 
do pedido, porque, seg1mdo a· theoria do lwbeas-corpt(,8 assentada 
pelo Tribunal em U'ma já longa série de julgados, quando é recla-
mad;:i a garantia á liberdade de locomoção para o exeTcicio de 
d-etei·minado direito. é condição indeclinavel para a concessão da 
garantia pedida que esse dirnito ·seja liquido. 

Não podendo ser assim sujeita á decisão -do Poder Judiciario; 
porquanto a competencia suppõe autoridaicle para decidir de um 
]UOclo ou de modo contraTio no caso, para declai:ar legal ou illegal 
a verificação de poderns do Conselho. Si •o Tribunal não póde 
declaral-a illegal, porque a Constituição nem lei alguma orcli-
naria, lhe dã-0 competencia para tanto, tambem não póde decla-
nil--a legal, isto é, nã-0 póde entrar no exáme ela situação jurídica 
<l·0>s impetrantes. " 
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O SR. A. AzEREDO - Muito bem. 
O SR. ERICO· CoELHO - Sim; a incompetencia -do Supremo Tri-

bünal no declaraT legit imo -0 podei· verificador da Assembléa Legis-
lativa de onde vem proclama.do eleito o -Sr. Nilo Peç!lnha ao logar ele 

_ Govei'no, traduz do Poder Judiciario ·a méra supposição de illegitimi-
dade do poder verificador da assembléa legislativa, ele -0nd,e vem pro-
clama-do eleito o .Sr. Feliciano Sodrté ao logar de Governo. , 

Te~ o Congresso Nacional _a prerogativa ele inquinar a legitimi-
dade de uma ou ·de outra resolução, por grupos nos qua:es a Assem-
bléa :Legislativa ,se scindiú; a resolução, de cad:a grup.o ele per si., -mas 
cingida á Constituição do Esfado d•o . Rio, -e nos termo-s do :1'egimento 
da _mesma Assembléa Legislp.tiva, como é a expressão da verdade? 

No meu ·obscuro entendimento discordo do projecto, coJll'o a illus-
trada Ó-0mmissão do Senado -formulou ; pois, conforme a opinião- que 
enoociei na Camara, em 1895, n.o ca:so o-ccorrente :elo E stado de Ser-
gipe, _ sou de parecer que fallece ao Congresso Nacional o poder no 
optar sobre -d-ua-liclade de Governo na esphera do E stado na F ederação, 
cabendo-lhe, entretanto, •a prerogatív-a de mandar proceder a · J1ovas 
eleições. -

P enso que o Oongress-0 _1N aciorral, comquanto delegado do povo 
sob-erano, exorbitará si inva-qir a esphera de autonomia politica els 
E stado do Rio, si reconhecer investido no Governo ele direit-o o 
Sr. Nilo Peçanha ou si ao contrario disser que ao Sr. F eliciano Soclré 
cabe a. investidura no Governo. de direito. · - -

Diante <la dúalid,aclc de poder verificador ele pleito eleitoral, no 
Rio de Janeiro, e, conseguintemente, ·a dualidade ele Governo, como 
a Mensagem do S·r. Presidente ela Republica é exprel'?siva, a lidima 
pr-erogativa -do 'Üongress-0 N apional é de manter a fórma rnpublicana 
fed€rativ.a (·§. 2° d~ art . 6°)' r~sfabelecendo a ordem constitucional no 
Esta-do do R10, pois onde se encontram dous governos úão ha ·pessoa 
alguma investida no Poder Exl-'lcutivo. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA _:_,____ V. Ex. dá licenca el e um apa1·te ~ 
o Sn. ERICO COELHO - :Pois não. > 

O -.SR. MENDES DE ~~LMF!IDA- - Dada a: elevação do debate e a 
graviclacle elo a·ssumpto, t·omef como ponto principal ele procedimento 
não dar apartes a nenhum dos illus.tres oradorés. Isto explica a rnzão 
pela qual me conservei silencioso durante os -discursos elos crüinente·s 
collega-s qÍrn fallaram a respeito de 'tão delica{l·o assurnpto. ' 

O SR. ERico <:JOELHO - :rão faço injuria ao Sr. W cncesláo Braz, 
na sua integridade cívica, -suppondo que se empenha p:na ser cancel-
la<la a Mensagem do proprio Presidente da Republica ... 
, O SR. A. ÀZEREDO - Apoiado. · 

O SR. ERrco Oo:ELRO - ... depois ele ter convocado o Congresso 
Nacional extraordinariamente afim d€ decidir sobre esta questão poli-
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· ticia. :Só p·ara· consagrú o hab'.e(JJs-corjnis concedido pelo Supremo Tri-
bm:iaJ, e -doutrina com que nã·o se acha de intelligencia o Sr. Presi-
dente ela Republicai, .o ·Sacrificio: do e.rario · publico em pagamento d-0 
subsidio a· Senacl-0res e Deputados, _ reunidos nesta ses~ã-0 extraordi-
na ria, seria lamentavel. 

O SR. A. AzEREUó - Dava direito a que .o Tribunal interviesse 
· em todo·s os Estados, de fórma que o Supremo Tribunal ficaria sendo 
ó po·der verificá.dor não só de tod-0s os Esl ados da União, mas da elei-
11:ão elo Presidente da Republica. 

UM SR . .SENADOR - E' a aspiração do Senado. 
O SR. ERioo CoELHo _:___ Vejo que os meus 0ollegaB estão com 

desejo .d.e tomar a palavra neste· debate. (Não apo~(kdos.) 
. .O .SR. A. AzEmwo - ·Estes apartes significam apenas o interes'sc 

. que desperta o assumpto. · 
Uu SR. SENADOR - Não foi nosso intento melindral-o. 
O SR. E1noo CoELB'o - Não me melindram; porém estou fati-

_ga do para· tomar na devida consideração os à.partes. 
A resolução do Congresso Nacional não se p autará pela sentença 

-de Salomão nem pela evasiva de Pilatos, na é.rnergencia da dualidade 
do Governo, como acontece no E stado que tenho a h·onra de xepre-
6en tar . (Muito bern; m'}kito bem. O orador ,i c1J,mpriment,(kdO.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão 
com o projecto a segúinte emenda substitutiva: · 

O Oong1'8sso Nacional decreta : _ 
Artigo unico. E ' autorizado o Presidente da Republica a nomear 

·cidadão de sua escolha, na qu_::i,liclade de intervento1:, afim de convocai; 
-0 eleitorado·,' vigent'e em 1914; a proceder ás eleições p riesidenciaes . 

d.o Estado do Rio, para -0 quadriennio de Governo 
Emenda ainda não encetado regularmente, e empossar os 

eleitos, como a Assembléa· Legislativa o& investir 
nos mandatos rcp1-esentativos. 

Sala -das sassões, 23 -de janeiro de 1915. - Erico Gioelho. 

O Sr. Leo,poldo de Bulihões ~ Sr. Presi.dente1 não pretendia 
tomar a palavra neste de-bate, já perfeitamente esclarecido pelos illus-
tres ora-clr:ires que roe precederam e principalmente pelo chefe do Par-
tldo Republicano Liberal, o honrado Senador pela Bahia, cujas ora-
·ções magistracs o .Senado teve mais uma vez occasião de ouvir e 
.::i,<lrnfrar. 

A materia está esgotada e o projecto morto. 
Vê V. Ex. que o nobre representante do Estad-0 do Rio não . ·o 

defendeu e, pelo contrario, acaba de enterral-o com um substi'tutiv,o, 
·que tambem attenta contra a ·Constituição e ·contra a autonomía 
-estadual. 
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Peço permÍS3ão para funda.inentar o mau ·voto, attenta a impor-
-tancia do assumpto. 

Sr. Presidente, •as questões politicas muito me preoccuparain, e 
apaixonaram mesmo, nos primeiros tempos. ela Republica. Eu vi~a 
da ConstituintB. No seio ela Commissão dos 21 tive ele estudar, artigo 
por; artigo,· ü -projecto de Constituição, ob1:igado a examinar e a dar 
parecer sohre .centenares de emendas apresentacl·as na 2ª e na 3ª dis-
cussão. Votado o projecto,· fui ainda incumbido, com · J ulio de Gasti-
lhos e José Hygino, · ele redigil-o. Pnsteriormente, Sr. Presidente, 
ainda me envolvi nos largos debates que se travaram nesta Casa. sobre 
os ai·ts. 6° e 80 ela ·Constituição, procumnclo sempre amparar a auto-
nomia estadual, sem sacrifici-o- ela so bernnia da .Nação e defender a · 
ordem, · sem prejuízo das liberdades publicas. · 

A criee financeira,, porém, accentua_ndo-se no paiz, monopolizou 
. a attenção : geral · e clesvioucme ·dos · assumptos constitucionaes . Só no 

quaclriennio findo, .depois eras intenenções indébitas e. criminosas, da 
decretação originalíssima do estado de sitio, pa·ra amordaça~· a im-

. prensà e a opinião publiç:a, vi-me for.çado a voltar ás questões poli-
. ticas, de- que me tinha . afastado ha muito te_mpo. · · .. 
. Snppunha, . Sr. Presid~nte, que o pexiodo negTo . de tribuJ_ações e 
vexames se tiyesse encerrac~o . a 1~ de ll0vem~i'o. Mas o projecto ora 
. em debate vem nos mostrarr a rros todos, vem-nos convencer de · que 
a política malvada do qua1iriennio Hermes ainda tenta prolongar-se 
pelo quadriennio novo e continua.r a impôr .ao paiz a sua orientação 

. reacci_onaria, . os seus proce~sos violentos, os seus planos cfo •absorpção, 
de annullação dos poderes, de destruição do regimen. Não o 0onse-
guirá, tenho fé. 

. ' 

Sr. Presidente, o honpdo Sena·dor pela Bahia tornou . bem sa-
liente que o projecto não exprime 9 pensamento. elo Governo. E, com 
effeito, 'ª nova situação anciada por todos, reoebida co:tn applausos 
geraes, não· póde ser o prplongamento da situação fatídica que se 
fechou a 15_ de novembro.; pelo contrario, eJ.la ·despertou e-nt}msiasrno 
ge-ral porque annunciava uin novo rui.no., ~ma vida novai o respeito 
ás leis e -á -Justiga, promettia reparações momes, políticas e financei-
ras. Ha um vallo profundo entre o quadriennio, que se findou no meio 
de maldições geraes, e o novo periodo gov81'namental - um vallo 

. jutransponivel-. · 
O SR. RrnEmo GONÇALVES - O xespeito ao hcibeas-c!Orpus é uma 

prova disso. · . · 
O SR. L E O·POLDO DE B]JLRÕEs ~ O honrado Senador pela Bahia · 

foi - bem inspirado . procm·~n<lo chamar . a attenção do Senado para 
esse aspecto da questão: -- 9 projecto não ·é governamental, não ex-
prime o pensamento ·ao G)-overno e ,póde . eer considerado como um 
golpe vibrado. 0ontra o Governo. 
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O SR. VIOTORINO :MONTEIRO ~ Que autoridade tem V . Ex. para 
dizer isso? V. Ex. é foade1· do Governo? 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Com effeito, Sr. l'Tesidente, o 
projecto é evidentemente de guerra e o Governo é. de paz e <le con-
cordia; o projecto é de intervençj:í.o inde·bita, caprichosa e o Governo 
é 11espeitador da autonomia dos· Esta<lo.s; o projecto é de desacato. á 
J'ustiça - como os seus proprios "considerandos" declaram e o 
Governo timbra em dizer que "compenetTa<lo de seus deveres, cum-
priu -0 accórdão ·do Supremo Tribunal Federal"; o projecto é um 
fermento de crise p·ermanente entre os poderes politicos federaes ·e 
o Governo quer a harmonia desses poderes; o projecto é a anar-
chia lev,ada ao Estado do Rio de J aneiTo, um dos pl'Íncipaes Estados 
da União, tão sómente em proveito ele um partido, e o Sr. Presidente 
dai Republica affirmou em sua plataforma" e o tem repetido,_ que 
colloca o interesse do ·paiz. acima <los interesses de facções. 

Allega-.~e, Sr. Presidente, qne o Gover.no, convocando a sessão 
cxtr.aorclinaTia, submetteu o caso á apreciação do Congresso. Mas o 
Governo assim procedendo não oc·cultou ó seu pensamento. J;ez a 
convocação, extraordinaria obedecendo .a um escrupulo constitucional. 

Diz a Mensagem : "Acquiescendo ao que deliberára o J udiciario, 
arúscmva~se .' 'ª posté1•gar att1ibuições e 1 .actos, tanto elo Legisl·ativo 
estadual como elo f.ederaL" 

·S. Ex. não affirma que houvesse postergação ele attribuiçõe.:; do 
Congresso e do· Legislativo estadual, no caso. Receiou que tal se ·<l.ésre 
e deu-se pressa, pela. segnnda ·vez, de enviar ao· Congresso os papeis 
relativos á questão. Eis o motivo da convocação. 

ü SR. ARTHUR LEMOS - Pois ahi está foda a questão. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLhÕEs - Adeante diz o Sr. Presidente da 

Ropublica : 
"Â!o Oongres&o fôra assim ·affectado o conhecimento do caso. 

Só a elle, pois, cabia dizer sobre a po·ssiyel inva ~·ão de . sua com-
petenciá constitucional." 
O SR. ARTHUR LEMOS - E isso é tudo. 
O SR. LEOPOLDO DE B tJLRÕEs - Ónde está, nessa Mensagem, um 

COil.Ceito., uma pondeTUÇãO, que pudesse suggerir O project.o em d.abate? 
O escmpulo presidencial se explica po-r não estar ainda firmada ·11. 
doutri:iia sobre o ·art. 6° <la Constituição. · 

O Sn. ARTHUR LEMOS - Em todo o caso é o reconhecimento da 
attribuição <l9 Congresso. . 

O Sn. J~:EoP-OLDO DE BuLJI'ÕEs - .O que a Commissão encontra na 
Mensagem é o registro de um facto impor.tante: é que o Congress9, 
solicitado , por <luas vezes, a resolver a questão, se limitou. a mandar 
archi.va'I.' os p.a peis. . . . · . . 

O SR. PIRES FERREIRA - Mas, · em que 'Condições? Em taes cori-
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dições que ·v. Ex: declarou votai; pela conclusãQ e não pelo's conside-
rnndos . · . . 

O SR . .' LEoPOLDO DE BuLIIÕES - Diz o Sr. -Presidente da Repu-
blica, em outro topico da Mens·agem: · 

"Compenetrado dos seus deveTes, neste Tegimen ele poderes 
limit·ados, o· Governo proclamou sua resolução ele cumprir o veri-
dict·urn judiciario, revelando desse modo o proposito em que se 
aichà de concorrer para que não se qul3brie a harmonia ·entre os 
mesmos poderes." · 
Si o accórdão do . Supremo Tribunal Federal fosse exo·rbitante, 

o Presidente da R epublica não o . cumpriria, ainda mesmo com a que-
blla ele harmonia com · o Poder J udiciario. Cumprindo-o, o Executivo 
indicou ao Çougresso o caminho a seguir e Te.solveu definitivamente o 
caso fluminense. Uma terceira .intervenção, contrariando a decisão 
dos dons poderes, . seria incomprehensivd e revolucionaria . 

. Mas o Relaio'l' diz que o p1'ojeqto é da Gommissão, que o for-
mulou tendo em vista os. votos .do ·Senado sobre a questão e a Oons.ti-
túiÇão da Republica. 

Que votos são esses a que ~e referiu o nobre: Senador pelo Mara-
nhão? · 1 

. Naturalmente a.s approvações dos dou:s pareceres da Con1;;_1iasão 
propo.ndo o a1·chiva111ento dos papeis rnfe1'eri.tes ao caso do Rio de 
Janeiro. 

Ora, Sr. Presidente, o pT1rueiro ·parecer a que wllutle o nobre 
Senador é de 13 de outubro. Faz o · histonico da questão, de modo 
incompleto, dizendo., entr~tanto, que. "os· menrbros ela Assembléa 
Legis1ativa, que entendeTa-.µi.foTmar maioria" (nesta oiccasião, a Com-

. . missão :não considerava co:rn-o ' maioria ·aquelle grupo de representantçs, 
que não acatav·am a · Me&a 1egal), pTocederam á eleição de ni:wa 
Mesa, etc. · · 

Após a leit11ra ela Mensagelll!, elegieram, pela segunda vez, a 
Mesa, et c., etc., tendo m;~indado cirromb'ar o ,g·dJificio da . Â&\S.ernblé-a. '° histoTico está incompleto, porque não .informa a.o Sénado: 
1 º, que a Assembléa elo E stado do Rio, convoca:da extraordinal'ia-
mente, se instsllon com nµmero legal; 2~, que fonccionou durante o 
mez de julho, sob a .dirncaão da Mes·a legal e, embo.ra com · 16 ou l9 
-membros, procecleu á . ap.11ração da eleição presiden~ial, nQs te1~inos 

·dos arts. 137 e 158 elo Regimei1to, proclamando eleito ó Dr .. ·Nilo· 
Peçanha. · 

A majo.ria não quiz tpmar parte nos trabalhos da apur~ção , que 
podiam ser rnalizados em sessão extraoTdinaTia, na fórma do art.. 2° 
da Constituição ·de 1903, ·~ approvados por 16 memhros da Assemblé~, 
segundo a dispo&ição do art. l37 . do Regimento - não tinha o díreito 
de, na sessão ordinaria de agosto, t:mÍrnltuariamente, elege}.' mesas e . 
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·,proceder . á nova. apuração da eleição presidencial. Os trabalhos de 
apuração estavam feitos, legalmente feitos e não podiam ser repe-
t idos. · 

O .arrombamento elo edifício e os desacatos á autoridade da -Mesa 
:nad.a mais signifiçavani. do que a. violação da lei, o desrespeito ao 
.accórdão do Supremo Tribunal, que determinaram o processo do Pre-
.sidente do Estado, a . attitudc da- maiori"<l.. 

Expostos or, factos, o parecer levanta importantes quest.ões ·sobre 
.a competencia dos poderes foder aes para delles tomaT conhecimento. 

Começa negando a do Judi·cial'io. Lerei os seguintes topicos, .por-
.que o Senado não pôde e~aminar ·devidamente este parecer, que entrou 
·:em debate sem ser publica-do e foi approvado sem discussão : 

"Em nenhum dos iten,s dos arts. 55 a 62 da Constituição 
FedePal rn encontra que o Supremo Tribunal Federal possa 11e-
,gular a. vida dos corpos politi~os da União ou dos Estados, in-
.terprnta:::ido as respectivas constituições e leis especiaes ou peculiares 
.aos mesmos Estados, sinão em caso de rnviE·ão de processos findos e 
-nos casos· concretos especü\}izados no n. 3 do art. 59, p.elo que, apezar 
-<lo espírito moderno de ampli·ação dos .casos de hJabeas-corpus, não póde 
-0 Poder J udiciario invadir ·a esphera da acção política da União ou 
dos Estados, to:i;nando delíberações que infri:i:J.jam disposições positivas 
.<las Constituições estaduaes e até dos regimentos que estatuem sobre 
:ia vida interna d.as corporaçõe.s políticas. · 

Ó caEo contr~.:rio fôra a perturbação da harmonia em qúe elevem 
-viver os tres poderes feder·aes e da independencia que cada um ·delles 
·<leve conservar, embora essa fuudar:i:J.ental harmonia. 

Dest'arte, cle,neg·ada a. competencia cto Siipreino Tribu11;al F.ecforal 
·par·a reconhecer poderes á Mesa dos Congressos Estaduaes, nenhwm 
.eff etito deve- ter a ilel~be-mção dlosl :tfm;s ac('.ódàos ... " . . 

E é uma ·c01umissão que, além de ser de Constituição, é tarnhem 
..de Diplomacia, . que trata tão pouco constitucionalmente e em nada 
.diplomaticamente/ ao mais alto Tribunal do paiz, suggerindo ao Go-
·verno fluminense e ao Poder Executivo F ederal a desobediencia ás 
<lecisões judiciarias, arvorando-se em tTibunal revisor de sentenças. 

O •SR. ERico COELHO - Antes -desta ·Commi:ssão~ o notavel Minis-
iro, o Sr. Guimm·ães Na ta l, d·gclarou que o Supremo Tribunal é incom-
1petente pa1,a conhecer do assumpto. 

· O SR. LEoror.no DE BuLHÕEs - Estou apreciand·o como a Com-· 
·missão de Constituição trata -0 mais respeitavel Tribunal da Nação e 
t raç-a os limites de sua esphera de acção: 

"I)est'arte, deneg.ada a dompef:encía do Tribunal, nenhum 1 ~ffeito 
-Oev·em tei· os seus accórdãos". 

Não encerram estas palavras um conselho para o desrespeito ás 
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seutenças, um applaus·o ao arrombamento do edificio da ·A.ssembléa, d<> 
desacato á Mesa legal, amparada pelo Supremo Tribunal? 

Podia o Senado a.pprovar taes .considernndos, homologa-r taes sug-
gestões ou conselhos, assumir a responsabilidade de tão subversivas dou-
trinas? 

Não, por certo; o Senado é conservador. 
Adeante diz ainda o pa.recer qlole não estando viciad·a a fórma: 

l'epublicana e não' existindo pBrturbação da ordem no Estado do Rio , 
não ha motivo para a intervenção do -Congresso nem do Executivo. Foi 
alli desrespeitado um hab.eccs-corpus, mas "a sentença federal em jogo 
é uma intervepção indébita do principal" Tribn'Ilal do paiz em uma. 
questão de natureza _politica, da economia interna da corporação poli-
tica do _Estado, excedente dos seus podere·s e só dentr-0 da esphera de 
sua competencia podel'ia o T r_ibunal pretender o direito de exigir a 
intervenção do Governo F ederal par a .a Tespectiva execução." 

Simplificado poT esta fórma o caso fluminense, -conclue a Com-
riiissão que elle se resume em uma questiuncula de policia interna, 
regulada por leis em vigor, que os poderes do Estado pod:em resolver_ 
Foi essa . ·doutrina originalissima, exposta nos co:Dsidera.ndos, que se 
pretendeu fazer adaptar pelo 'Senado, quando e·ste só votava a conclusão 
do paTecer. . . 1 

O SR. MENDES DE ÂLMEIDA - No momento foi bem clara. 
O SR. LEOPOLDO DE IjuLHÕEs - . .. o ar.chivamento dos papeis_ 

F oi esse o primeir o pronu nciamento <lo Sena.do. 
Vejamos o segundo: E' de 26 de ~ezembro . L aconico, po·rque resume 

opiniões e doutrinas do primeiro. (L ê) : 
"Foi presente á Commissão o protesto de 2'7 membr os da 

Assei;nbléa, etc. 
A Commissão,, consid-erando que já tanto o Senado como a 

Caro.ara dos Deputados se manifestaram sobre o mesmo assumpto, 
conforme os paTe·ceres das Commissões respectivas, declarando que 
só ha no Estado do Rto de Janeiro uma Assem bléa que é a com-
posta. pela maioria de seus membros, portanto, só um Presidente,. 
que é o reconhecido p;or essa maioria, não havendo., pois, ·duali-
dade, nem de 1\ssembléa, nem de Presidente; 

Considerando que o Congresso Nacional só podia decretar ·a: 
int .neução si houvess13 dualidade, 'é que nem o Poder Executivo· 
podia fazer, sinão á :requisição do Governo legitimo elo Estado, . 
no~ termos do .art. 6°, § 3° da Constituição, e assim tambem () 
~odel' Judiciaria, porque se trata de assumpto méramente polí-
tico , ~a ~Içada dos poderes políticos, de accôrdo com a respectiva 
Constltmção; é de pE,Lrece1' e requer seja archivado o protesto, 
porqU'e o Senado não admittiu a existencia ele dualicfade de-
.Assem b léa s." 
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Quando os partidos, em luta nos Estados, quÍzerem fonnar duali-
dade de podeTes, terão d' ora avante -de pedir licença ao Senad·o, e sem 
ella o ·Senado não admittirá a <lualida.de, diz a Commissão. 

Como, Sr. Presidente, se tenta abafar uma g1·ave qu~tão. , resolver 
um confhcto serio por meio de ·requerime:r:tos ·de arch1vamen,to ele 
papeis e com que facilidade se declara que um grupo de representantes 
estaduaes, qu.ti se rebella co.ntra a Me·sa e o Regimento, constitue uma 
Assembléa legitima! . 

O SR. PIRES FERREIRA __: E' porque tinham maioria. · 
o SR. Emco COELHO - E' invadir a esphera politica elo Estado 

dizer qual o poder verificidor legitimo. Esta prerogativa não tem 
o Congresso. . . 

·O SR. LEOPOLDO DE BuurõEs - Sr." Prei~idente, ~is o segundo voto . 
a: que se refere o parecer, v-oto a que• se dá o nome de pronunciamPvnto 
do Senado sobre uma grave questão constitucional que re agita no 
Estado <lo Rio de Janeiro. 

Vamos .ao terceiro parecer., que é o de 16 de janeir-o. Neste parecer, 
Sr. Presidente, a Commissão de Constituição e Diplomacia diz : quia a 
questã_o mudou inteiramente de .aspecto, que agora ha u.ma dualidade 
no Rio de Janeiro, não só de governos como de asoombléas, que alli 

. está viciada a fórma republicana e que é preciso um remedio, isto é, 
a interv:enção do unico poder compete.nte, que é o Legislativo, por 
sel' o assumpto méramente po1itico, e-conclue apresentando -o projecto 
ora em debate. 

Pergunto eu, Sr: Presidente : que facto novo ~urgiu entre 16 de 
dezembro, data do prime_iro parecer, 26 de dezembro, data do ·segundo 
paTecer e 16 de janeiro do corrente anuo, data do terceiro., que facto 
novo occorre-q para determinar essa reviravolta nas opiniões da Com-
missão de Constituição e Diploma.eia? · 

O SR. Emoo CoELHO - A execução do hab.e;a-s-corpit8, co:rii a 
fórma de inte·rdicto posse·ssorio. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Responde o nobre Senador pelo 
Hio de Janeiro - o facto ·da exe·cução do terceiro· •accórclão elo Supremo 
Tribunal. Mas ·a Oommissão não se refere ao Poder Exeicutivo, este 
ella respeita e acata, resérvando a critica ao J udiciaTio. Ella attribue 
a dualidade á intervenção indébita, exorbitante do Supi.·emo Tribunal. 

. Ora, si a dualidade proviesw ela intervenção jud.iciària, ella exis-
tiria desde junho, data do primeiro ac<1órdão; desde julho, ou do 
segundo accórclão; desde 17 ele dezembro, ou <lo terceii~o accórdão. 
Depois de to~os estes accórdãos, das intervenções repetidas elo Judicia-
rio, pronunciou-se a Commissão a 26 de dezembro., declarando que 
não havia dualidade. Em 16 de janeiro - declara que ha e que ella 
provém da indébita inteTVenção desse poder. 

O ·SR. Pnms FERREIRA - E a causa ahi está. 
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· O SR. ERico Oo'.ELHO - Foi a causa occasional. Seria uma allu-
cinação da Oommis~ão ee visce u~a dualidade de governos onde elh 
não existisse. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs '--- No parecer de 16 de janeiro reco-
nhece· a Oomm1ssão "a ·clll'alidade de governos. De um ladó o Dr. Feli-
ciano Sodré reconhecido, de acCÔl'.do com as · fotmalidades pres.críptas 
pela Constituição do Estado, pela respectiva .A.ssembléa; tomou posse 
do cargo perante a· Assembléa, entrando em exercicio de funcções" . 

. Eu pergunto ·á nobr.e Oornrnissão que funcções são _est-as, porque 
me consta que o Pr-ee-idente •Sodré .está na sua casa particular, dando 
01~dens apenas aos seus criados. 

O . .SR. Emco ·ooELHO - Porque a ·ca·sa do Governo esfá tomnl"!a 
em virtude de um habea1S- corpus indébito. 

iO -SR. LEOPOLDO DE BuLHÕF;s - Logo., elle não está no exerci.cio 
do ca,rgo de Presidente do Estado do Rio. e não ha dualidade de presi- · 
dentes nesse Estad·o. 

O nobre Senador, que. me honra com seus. apartes, começou o seu · 
discurso com inteil'.a imparcialidade, reconhecendo e confessando que 
o Dr. Nilo P eçanha fôra proclamado Presidente por umi .A.ssembléa 
legal, que funccionou, sob 

1
a -direcção da Mesa legal, com numero exi-

gido pelo ·Regimento para a apuração da eleição presidencial. . 
O SR. Emco- OoELHO dá um aparte. 
O SR. LEOPOLDO DE BvLrrõEs - O. nobre Senador pelo E.stado do 

Hio de J aneiro., insuspeito no litígio e com grande autoridade no 
debate, justificou o accórd~o do Supremo Tribunal Federal. 

O SR. ER1co CoELHO - Eu só demonstrei a dualidade do poder 
terificacloT e, por comequencia, a du alidade de Governo, com toda 

·imparcialidade de que sou capaz. 
O SR. LEOPOLDO DE · ~ULHÕEs - Sem duvida, eu· ligo á opií1ião 

.de · S. Ex. o maximo apreço, S. Ex. declarou que a .A.ssembléa em sessão 
ext-raordinaria podia proce~er á apuração das actas e funccionou com 
numero legal e Mesa Tegp.l; o seu actó, pottanto, reconhecendo o 
Sr. Nilo Peçanha, é um acto legal, e não póde· deixaT de produzir todos 
os eff.eitos tendo sido amparado por um accórdão do Supremo Tri-
bu11 al. · 

O SR. ERrno ÜOELHo· -- E' .a opinião do Sr. Ministro Guimarães 
.Na tal, que ~isse das ·allega~ões do poder verificador, não ha para onde 
appella1": 

'Ü S:R. LEOPOLDO DE I,luLIIÕEs - Eu continúo, Sr. Presidenie, 
abordando a questão interessante, a que s.e referiu o illustre Senador 
pelo E stado do Rio ele J ·aneiro na sua bella oração. S. Ex. acre-dita 
que a intervenção judiciaria, reconhecendo a legalidade da ap1iração 
feita pela .A.esembléa legitima em virtude d.a qual foi proclamado 
Presidente -o Dr . Nilo Peçanha, é apenas . provis-01·ia·. 
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Ü poder competente para resolver. o conflicto, diz S. Ex., é o 
Legislativo·, e só depois do seu pronwnciamento se poderá considernr 
como liquidada a questão fluminens.a. Adeante mostrarei qm: a decisão 
judiciaria é definitiva e poz termo á questão. Para evitar i'llpeticões 
seguirei a ordem de idfas do trabalho da Oommissão. , 

Não prnciso tomar em consideração o periodo .em que o parecer 
lamenta que o Supren10 Tribunal tivesse imposto ao ·Estado do Riô 
uma Assembléa e um Presidente, porque o nobre Senador pela Bahia 
proficientemente provou que taes imposições são elas ] ei ~ fluminenses. 

O -Supremo Tribunal não reconheceu os poderes do P:residente., 
dechl'Ol\ que era valida a Mesà que presidiu os tra~alhos ·do reconhe-
cimento, declaTOu que era valido, em vista das leis do Estado d-0 Rio, 
o reconhecimento do 1Sr. Nilo Peçanha. 

O .SR. ERico 1CoELHO ~ A expressão des·ta illegalidade, é que o 
Supremo ·Tribunal era· incompetente, conforme o voto ·do Sr. Ministro 
Guimarães Na.tal ·a rnspeito .do Comelho Municipal deste 'J)istricto, 
com uma differença, porém, que o Conselho Municipal é tutelado· pelo 
Congresso Nacional, ao passo que o ~stado do Rio é. autonomo e o 
Governo não podia res.olver. 

E si o .Supremo Tribunal não podia resolver sobre a legitimidade 
dos Intende·ntes a-o Conselho Municipal, muito menos .a respeito do lf 
Deputados, repreeentantes d:o meu Esta-do. 

O füi. LEoror.no DE BuLJ:rÕEs - S.r. Pr.esidente, continúo a analy· 
aar ·O parecer .da honrad·a Commissão de Constituição e Diplomacia, 

Affirma ella - e é o unico ponto em que tem -sido constante -
a competencia exclusiva do Legislativo para conhecer do caso e justi.-
fica a convocação extraordinaria par·:i. que o Congresso ponha. termC' 
ao -conflicto, que aliás considero resolvido naquelle Estado. ·' 

Diz o parecer : 
· "0 Poder Executivo, muito constitucionalmente, convo.co·.1 o 

·Poder Législativo para a competente decisão, não obsta a ·~xis
te!'.-cia de uma sentença de habeas. corpus exo1,bitante d:!!, -comíJeten-
cia do Poder J udi<Ciario, p1,oferida de plano. Eem aiJ.dier,cia de 

. outros interessados com menospreço aas p-re-rogativas dr1_ Poder 
-Le.gislativo. Ainda mesmo que· essa sentença tives-se apoie> na Con-
stituição, seu effeito -- de garantia ·contra a illegal coacção -
cessaria e deverá cessar deante.. da manifestação do pr,der consti-
tucional competente para decidir na hypothese. 

Caso politico., desd.e que foi decidido pelo Poder Legislativo, 
no . exercicio .de ·suas attribuições, não póde ma~s constituir con-
.strangimento illegal, que poderia autorizar o habeas-o'.J1·pu.s, por-
que este ·perde necessariam.ente o seu effeito, pois <lesapparece, pelo 
pronunciamento legal,· a pretensa illegalidade da coacção;" 
Nos d-0us primeir-0s parecer~s, a Commissão <leclan1 qu ~ r.nlmIT 
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' cffeito deviam produzir os accórd.ãos; no terceiro Jª concede qne o& . 
a.ccórdãos tenham effeito provisorio, que só deve cessar depois do pro -
m:mcia.mento do poder competente. 

·Sr. P:residente, lamento a. a.usencia. do nobre Relator .da. Commis-
são. Deseja.Tia. perguntar a S . Ex. em que é que se estriba. pa.m assim 
categoricamente a.ffirma.r ·que é da exclusiva. competencia cl:o Congresso 
decidir casos de dualidade de governo,~ estaduàes. Qual o axtigo da. 
Constituição que confere esta. attribuição a.o Legislativo? 

O SR. ERioo CoELIIO - V. Ex. quer que eu cite um? 
O SR. LEOPOLDO DE BuLIIÕES - Não o poderá fazer, pois não 

existe e baldados teem sido todos os es'fqrços p ara encontral-o. 
O .SR. ERioo CoELIIO - O a.rt. 4° da. Constituição, que declara 

ser dá ;exclusiva. competencia d-0 Congresso Nacional. Note-se que !\ão 
é dü Legislativo, porque ·O Presidente da Republica não collabo:ra., 
quaudo O$ Estados querem ?.e dividir óu unir. E' a.ttribuição .do Con-.. 
gresso Nacional, e:xoclµsiva, como é a da decretação da. paz. · 

'Ü Sii. LEOPOLDO DE BuLIIÕEs - S.r. Presid-ente, o dispositivo citado 
nenhuma applicação tem no -caso fluminense. O Conselheiro Barradas, 
uma das autoTidades mais acatadas no assumpto, querendo sustentar 
a opinião do nobre 1Senad9r pelo Estado do Rio de Janeiro, Iebus-
cando todos os artigos da Con-stituição, lá não encontrou um só para 
·fundamentar a sua doutrin11 de que compete exclusivamente ao Legis-
lativo a decisão dos casos de dualidade de governos, nos E stados . 

.Ouçamos o Conselheiro Barra.das, cujo parecer tenho ·aqui e do 
qual, aliás, discordo em pa11te : 

"Cingind.o-nos aos termos da nossa Constituição, podemo.s, 
:sem ·duvida, concluir ql\'8 "só ao Congresso" compete a solução .dos 
alludidos conflictos, pQrquanto , não se achando essa attribuição 
confeni.da. ao Poder Juqicial nos arts. 50 e seguintes, nem 'ªº E xe-
cutivo, no .aTt. 48, por um corolla.rio natural e logico deve per-
tencei' -ao Congresso,' unico dos tres orgãos da soberania n·acio-
nal, que tem, além dis~o, a ampla attribuição de decretar as leis 
necess·árias para -0 exercicio dos poderes da União e as organicas 
para a execução completa da Constituição., e, sobretudo, 'ª de vf)laT 
pela guarda da mesma Consti tuição e leis federaes e providenciar 
sobre as necessidades de caracter federal, como é, sem du'Vida a 
paz da União (.arts . 34 e 35 da Constituição). ' 
, Por esse pnooosso P,e eliminação ou exclusão., chega,-se, pois, 
a co~clusão d-e . que -0 caso de que se trata de prover, pertence, por 
.sua 1ndole emmenteme:µte poiitica á alta funcção do Congresso 
'Nacional." ' 

Assim, o Conselheiro Barradas affirrna a competencia do Con- . 
gre.sso, por eliminação ou exclusão dos out1-.o.s poderes, -appellando para 
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.a inclole do ca·SO e para um ooroll,wrio· logiC'o,. que não se descobre nos 
dispositivos por elle citados. 

P ·elo mesmo processo poderiamos chegar á conclusão de que a 
intervenção é d·a attribuição do Poder Executivo ou do Poderi .J udi-
·eiarío, porque ella não figura no art. ?4, onde Ee especificam os poderes 
.do Congresso. 

A intervenção par.a dirimir pleitos de duplicatas de govern6.s nos 
Estados não repugna ao Poder Judiciaria, como observa Barra.das. E' 
uma funcção julgadora, como salientou Milton, quando fundamentoli ; 
Bm 1894, na Camara, o .seu projecto, confe:rindo competencia excl;usiva 
ao ·Supr13mo Tribunal para decidir esses pleitos. A CommisITTio de Ju·s-
tiça, acceitando o projecto, ~stendeu a compe.tenci1a aos juizes de secção. 

. W a-lker, interprete da Constituição americana, bem 'accantúa o 
<Caracter da intervenção - powM the p1,otet ih:e stMes. . . not rrverely 
.ci m.atCer of power, but of duty. Assim .rnJ. Suissa: o art. 5° da Consti-
tuição "ga1;anie .aos •cantões o seu territorio, sua ·soberania, · sua consti-
tuição, a liberdade e ·Os direitos do . povo, os direitos constitucionaes dos 
-cidadãos, os direitos e attribuições que ,o povo conferir ás autoridades". 
Assim na Arg.entina: "o Governo Federal garante a cada Provincia 
{ art. 5° da Constituição) o go.so e o exercício de su:as instituições". 

E ste conjunto de g.an~antiws só pôde ::,er assegurado pelos tres pode-
i:es federaes. Como e po1~ que excluir o J udiciario? Onde o ·artigo que 
.dá:competencia exclusiva ao .Congresso? . · · 

. O SR.. ERrco COELHO - Ahi está o caso. Os E stados podem {;() 
unir, formando um E stado unico, podem se desmemhmr ou .subdividir 

-em. varios E stados, comquanto que isso saja deliberado por suas rcspe-
-ctivas assembléa·s e com a approvação do Congresso Nacional. O Con-
gresso ahi approva como orgão politico· e não como Poder Legislativo, · 
·porqu:e., como· Poder Legislativo·, elle precisa ela collaboração ·do Poder 
Executivo. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs ~ No art. 34, a Oon.stituição esta-
belece taxativamente as attribuições do Congresso ... 

O SR. Emco CoELHO - Do Poder Legislativo; V. Ex., com sna 
bell.a . intelligenciia, bem vê a differença. · 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O capitulo. IV da Constituição 
iem a seguinte epigraphe : "das attribuições do Congresso", e o a.rt. 34 
·diz: "compete privativ.amente ao Congre.sso Nacional'\ etc . . . 

O SR. EBrco •COELHO - Em collaboração com o Presidente ela 
Rapubli.ca. Veja o caso da paz. O Presidente da Republica pôde, na 
ausencia do Congresso, declarai• a guer:ra; nias, para fazer a paz pre-
·cisa da audi.encia do Congresso. · . , 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Nã-o ha, no art. 34, disposição: 
·que estabeleça a attribuíção do Congresso ou dô Poder Legislativo para 
(!Onhecer de casos de . duplicatas de governos; tambem ·não existe no 
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art. 48, onde se d-afinem as attribuições pr1ivativas do P.oder Execnti-va .. 
E' certo que tambem não ·se encontra n:is .arts. 50 e 60 cm que .se defi-
nem •attribuições do Podel' J udiciario._ 

O SR. ERrco COELHO - :Mias o a~'t. 35 diz que incumbe ao Con-
gresso velar na guarda ela Constitu:ição 6 elas leis. 

O SR. LEOPor,no DE BuLHÕEs - Isso compete a toclo.s os poderes: 
ela Republica. · 

O SR. ERico CoELJrn - Das leis e da Oonstituição a guardã in-
cumbe aos poderes feder·aes. Isso não é uma vigilia a mortos. A Consti_ 
tuição é um organi.smo vivo. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Sr. Presidente.,°eu desejaria ainda 
perguntaT á honrada Commissão em que é que se fundou', em que text0> 
constitucional se baseou para aconselhar o desrespeito a uma senfonça 
do Poder J udiciario? · 

O SR. Emoo Oo:ELHO - No facto de ter o Poékir Ju<liciario eX'Or-
.bita.do de sua esphera. O Supremo Tribunal não é supTemo pelo nome, 
é na sua esphera. Isso é um sophisma por ambiguidade. O Tribunal €-
Supremo ·em relação á sua espher1a. 

O .SR . .ARTHUR LEMOS - .A.p-0iado. 
O 8,R. LEOPOLDO DE Bui,nõEs - Quizera ainda formuln uma per-

gunta á ho.macla Commissão, quizera perguntar-lha qual o artigo da:. 
Co;nstituição que autoriza o Congresr:.o a clel1mitar as: attribuições c10> 
Poder Judiciario. Em um regimen ele pôderes limitado.s, só são illi-
mitados os poderes da . ·Commissão de Constituição e Diplomacia do--
Senado. A Commissão precisa nos dizer - e certamente o n.obrn Relator 
virá fazel-o da tr1ibuna - p11ecisa nos diz81;, preenchendo grande lacuna 
do parecer, onde está, na ·Constituição, o dispositivo que dá ao Poder 
Legislativo attribuição exclirsiv.a para intervir nos casos políticos dos·. 
Estados. 

iO Su. VrcTORINO MONTEIRO - O Sanado já o disse, vo tando dous' 
pareceres sobre esse_ assumpto. · 

O SR. LEOPOLDO DE Bu:prrõEs - E ssa grave questão, que é agora 
objecto ele largo debate e alta inclagaç.ão, ·a Cornmissão a rel::olveu ell.! 
duas linhas, dogmaticamente, cem ~e dai· -ao trabalho da mais ligeira. 
demonstração. 

O SR. ERico COELHO - Está no ·árt. 6° § 2°: "Restabelecer a: 
fóTma republicana federativa." 

ü .SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Vou responder ao aparta com que-
.me honra o meu nobne -amigo, Senador pelo Rió <l.a Janeiro. A Consti~ 
tuição diz que o Govemo Fe,deral s:Ó póde intervir nos negocios peculia-
res aos Estados para rnpellir "inv·asão estrangeira", paTa manter ir 

fól.U'.lla republicana federativa, para restabelecer a ordem ou dar exe-
cução a leis e sentenças fede11aes. Gov:erno Federal, que queT dizer? 

E' urna locução qll'e, se~mdo a interpretação dada por Quintine» 
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.Bom.JUVa e muitos outros, significa O conjunto dos po·dereS : Leg~sla· 
tiva., Executiv-0 e J udiciario, 

ü _ Sn.. Enroo CoELHO -- JYias cada qual com -0 seu nome e- dentro 
da espliera de sua competencia. · 

O SR. LEO-POLDO DE BuLrrÕEs - P erdôe-me V. Ex . 
.O SR. A1i-.rrruR LEMOS - Mas aqui estão palavras do nos•SO mest're, 

o Hr. Ruy ·Barbosa, qu•e respondem á questão. Diz S. J;<:x.: 
"Argue-se de anti-republicana a Constituição de _ um Estado. 

Quem r·esolverá? Qual c1os poderes?· Manifestamente o Congresso 
·da União, porque a :o:iateria é essencialmente extnanha á indole 
.das funcçõe.s do Poder Judiciaria." 
O SR. LEOPOLDO DE B'P'LHÕEs - O art. 6° dá .competenc~a ·cumu-

lativa lil.OS tres poderes da União para a intervenção nos negocios pe-
culiares aos Estado·s. E' . a doutrina que discrimina os casos, em que 
cada poder deve inte1tvir e firma 'ª competencia de ca<la um. o legis-
lador ·constit.uint-e não o fez. 

O SR. AR-.rrruR LEMOS - E' •a rrova Constituição não escripta , ao 
lado da Constituição escripta, a que ·s. Ex. alludiu hontem. 

O -SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES --: Si .rn trata da perturbação da 
ordem publica, a intervenç.ão cabe ao Poder Executivo porque é o 
poder que dispõe ·da força. necessa11ia, da policia; si s-e trata de U'ill _ 
caso mais complexo, que exija altas _indagações, como o de dualidade 
de governo, ou da adopção po•r um Estado de instituições anti-repu-
blicanas, naturalmente os ca.sos serão affectos ao .Poder Legislativo ... 

O SR. ERrco COELHO - E' claro. V. Ex. e•stá comnosco. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - .. . ou ao Poder Judiciaria si o 

caso toma feição judicíaria. Revestiri-s-e-ha ·desse caracter de&de que 
haja lesão de um direito e qwe o prejudicado T·eclame a acção do Poder 
J udiciaria. 

'Ü SR. ERrco CoELI-IO - Sim, s-enhor. Sã-o tres poderes harmoni-
·cos, mas independentes entre si, tendo cada um a sua esphera de acção 
delimitada, ·mas· o Cong;:-esso e o Executivo representam a Nação, e o 

. Judiciaria, não. · . 
·O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES -- .81-. Presidente, o meu illustre 

amigo .Í11verteu ·os papeis : está como a-dh<;·sista da Republica., susten-
tando doutrina da ·Carta de 1824, e eu , .como historico, c1efendo a Co11-
stituição .de 24 de fevereiro de 1891 . .. 

O S.a. A. AzEREDO - Mas V. Ex. foi um adhesi'sta liberal. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Acceitará, porém, o nob1ie Sena<lor 

pelo .Rio de Janeiro, republicano da propaganda, a dou trina mo11ar-
chi.sta que colloca o Legi·sla_tivo a-cima dos outros poderes? 

O SR. ERrco IÜOELHO - Não está em jogo· a Mbnarcliia . P arn 
provar que V. Ex. não tem 11azão, qu-e o Pc-der J udicia:rio não é um 
poder político. bastará dizer que os seus membros ·são vitalicios. 

/ 
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O SR. A . .A:zEREDO - O nobre rSenador por Goya·z entende que é 
-um poder politico tambem, e partidario ás vezes. (Ril<ios.) 

.O ·SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Sim, o P O·der J udicia11io não é 
electivo, mas formado pelo Executivo ele collaboração com o Senado. 
E' de facto eleito inclirectamente por ·um eleitora.do ele escol - e a 
·s.1ia vitaliciedade é necessaria pela funcção conectiv-a, protectora e 
moderadora que exerce no mecani·smo constitucional. 

rSr. Prf)sidente, o Poder Judidario' da Republica não é o Pode1· 
J udiciario da Monarchia, composto de magistrndos, que só decidiam 
·questões civeis, commerciaes e ciriminaes. 

O Supremo T1~ibunal na sua mais alta expressão é composto de 
• homens de alto saber e. rnputação, sejam ou não magistrado~. Não é, 

-e não · tem nenhuma semelhança com o Suprema. Tribunal <le Justiça 
da antiga Monarchia, é um tribunal politicô., e como pohtico, tem nos 
E stados Unidos auxiliado enormemente o désenvolvimento e consoli-
<lação das ins.ti tuições. 

·O Sn. ERico COELHO - Asseguram direito,s po1iticos, que é cousa 
muito differente ele investir de poclei1 Tepresentativo. Direito politico 
-e pcoder po1itico são cousas que urram de se acharnm juntas. 

O SR. LEC·POLDO DE BOLHÕEs . - O Legislativo, o Execu.tivo e o 
J udiciario ·São tres orgão.s ·da soberania nacional, haTmonicos, indepen-
dentes e soberanos. Assim os considera a Constituição <la ·Republica · 
·no a.Pt. 15. 

Sr. Presidente, segundo a Carta de 1824, creio que no axt. 12, e8sa 
distincção. feita: ·pelo nobre SenadoT pelo Est·a·do do Rio de Janeiro 

tinha razão de ser: ·Com effeito, a Constituiçã~ monaTChica distinguia: 
. o Imperador e o Po<leP Legislativo rep1·esentav(}/1n a Nação; e o E xe-
-cutivo e o J udiciario eram méras ({. ~·legações rla Nação. 

Ora, essa doutrina não póde prevalecer no nosso Tegimen, que não 
-admitte a distincção e.ntre 11epresentação e delegação: os tres poderes 
são autonomos e independentes, todos representam a Nação. 

O nobre Senador pelo Rio de J aneiro ·me permittirá que insista 
nesse po·nto capital e julgo não estaT affirmando uma heTesia consti-
tucional. 

O Sn. ARTRUR LEM<;>s .:_ Nos Esta.dos Unidos os tries poderes são 
igualmente_ politicos na acce:rição ampla da expressão. Politicos <itricta-
mente fall'à.ndo, lá se entcitde que .só o são ·os podfü'es Executivo e 
-Legislativo. 

O SR. Enrco rCoELHO - Ji intervenção no Estado é acto do Governo. 
·O Poder J ucliciario não ~ G9verno; Governo é o Congresso e o Presi-
dente ~a R epublica: Os americanos chamam - governo do Conµ:·osso 
- O.ongre+'Js Government. Excluem completamente •o Poder Judi -
-ci a.rio, quando dizem ao gov.erno . do Congresso, isto é, o Pooer Legis-
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lativo com a collaboração do Pc0der Executivo. Esse .é que é o governo • 
do Congresso. Não sei fallar inglez, mas leio bem. 

O SR. LEOPOLDO DE BuurõEs - Mas, .Sr. P residente, affirmava eu 
uma heresia, considerando o Poder J udiciario competente para conhe-

<IBr dos casos pol íticos em virtude do art . 6°? 
Em 1894, debatendo-se essa questão n~ Camara, Milton, um dos 

commentadorns da nossa Consti tuição, apreoontou o ·seguinte projecto, 
que· peço licença pm'a lêr : · 

"Declara estar comprehendida no art. 6°, lettra i ela Consti-
'tuição, a competen-ciw de rnsolver o Supremo Tribunal FecleTal, 
mediante reclamação, todas ·as questões ortíginada.s de conflictos 
resultantes de duplicata de assembléas, de governadores ou presi-
dentes dos Estados." 

"O Congresso Nacional resolve ... " 
O SR. Enrco CoELHO - Isto é que é uma heresia. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - Projecto que foi rejeitado depois 

<Le dous brilhantes· discmsos do.s Srs. Cincinato B11aga e Adolpho 
Gordo, em que sustentaram que essa competencia repugnava ao PodeT 
.J uchciario. Lei a V. Ex. esses dous discursos, que são magistraes. 

O SR. A. AzEREDO - E nem o nobre Senador votow por elle . 
.O SR. LEOPOLDO DE BuurõEs - Rccondo-me que depois ·clesses dis-

·cursos, O· projecto foi approvado em 1 ª e 2ª discussão, tendo obtido 
parecer favoravel da Conimissão de Justiça . 

.O SR. MENDES DE ALMEIDA - Mias, r.ejeitado em terceii-a. Isto 
quer dizer qu.e o assumpto era impoTtante e que a Cama11a abriu um 
laTgo debate .sobTe elle. 

O SR. LEOPOLDO DE. BuLHÕEs - Nessa occasião, Sr. Presidente, as 
opiniões se ·extremaram. Uns sustentavam a competencia do Executivo, 
oixtros a do I,egislativo, exclusivamente, ou tros do J ucliciario. As opi-
niões até hoje estão no mesmo pé, não ha doutuina fi rmada a Tespeito. 

O SR. ERICO ÜOELHO - E' uma opinião de ju1·e cor11stitwerul1o. 
Mas a Constituição ainda não foi i·eformáda. 

O SR. LEOPOLDO DE . BuLHÕEs - Só ST. P residente, o que não 
encontrei nos A111n..aes, foi cousa que autorizasse o parncer da honrada 
Commissão de Constituição e Diplomacia, dando ao Senado a com-
petencia para se prommciaT sobne esrns assumptos por meio de 1·eqU'e-
rimento1s, que concluíam pelo archivamento de papeis ... . . 

Creio que o .Sr. Relator inspirou~se em record·açõ.es do Mexico, 
onde -0 Senado tem cornpetencia para 1·e0solver exclusivamente esses 
assumptos, mas no nosso Direito e n-a nossa t r adiçãe> o que encontrei 
foi cousll diversa, como passamo.g a vêr: 

"Art. 1. º Na d:isposição do art. 60, lettra i, da Constituição da 
Republica, está comprehendida a -competencia de resolveT (} Strpmmo 
T ribunal Federal., mediante reclamação, todas as questões que se or i-
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ginarem de conflictos resul tantes de duplicata; de a·ssemblé::t~, de· go- · 
ven1adores ou presidentes dos E stados." 
· O Sn. A. Az1~RRDO - Mas este é o projecto que não foi approvado. 

O SR. LEoPoLno DE BuLHÕ:h:s - E' um projecto que obte-ve parecer 
~av?'ravel ele uma Commis~ão de Jus tiça a que perten ciam iilustres 
Juris·consul tos. · · 

".ArL 2 . 0 Aprnse1ltacd·'.l a reclamação, perante o Tribun al, este · 
p:1ovidenciará no sentido de ser publicada a mesma no respectivo 
E sta do, pal'a conhecimento dos interessa dos, que dentro de 20 dias 
poderão impugnal-à. 

ATt . 3. ° Findo este prazo,, os papeis serão distr ibuidos a um 
RelatoT, qne dentro de dez dia·s os ·apre~.entará, com o competente .rela-
to11i.o, em Mesa do Tribunal. 

Art. 4. 0 DiscJitida immedia tameu te a ma teria pelos juizes que 
o quizerem, será, por maioria de votos, resolvido si a reclamação é 
procedente ou não. 

Ar t. -5. Q Para execução deste julgado intervirá . . si fôn solicit·ado, 
o Governo da Uni ão (art. 6°, § 4º da Constituição) . 

Art. 6. 0 Revo.gam-se as disposi~.ões em contrario." 
Sala das Com.missões, ~7 de outubro de 1894." 
Esse projecto, <lando· competencia exclusiva ao Poder Judiciario 

para resolver os caisos de dlfalidade de •assembléas e de governos. . . · 
O Sn. FRANc1sco GLYCERIO - Não foi só Milton . 
.O Sn. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - .. . -obteve, Sr. P residente, o pare-

cer fa:voravel de· uma comrµissão de· no taveis jurisco·nsultos, entre os 
quaes figuravam Eduardo Ramos, Dino Bueno e C. M-0nte: 

ü parecer da ·Commiss~o sobre este projecto é o seguinte : 
"A func.ção julgado·r1a é commettida , não ao Congresso, mas ·a uin 

tribunal de justiça - O Supremo Tribunal Federal. 
A Commissão cLá como assentado, e é esta a sua opinião, salvo 

a 1'epa1.,ação do erro em que poss.a estar, ·esperando que as luzes da 
discussão no seio illustre do Congresso melhor a esclareÇam - a Com-
missão tem como ·cert-0 que o Su1rremo Tribunal Feder al é um orgão 
politico, idoneo para dirimir os pleitos, mesmo de caracter politico, 
ainda quando se ve1ci.fiquellf no terreno dos int.eresses domesticas de 
um Esta·do da União. Neste ponto está, pois, de accôrdo com o principio 

. enunciado pelo pro jecto que p•ra analysa." 
O SR. ERICo COELHO - E stava acabada a Feqeração, estava 

arrazada a autonomia dos Estados. 
O SR. LEOPOLDO DE .B'\]LHÕEs - E ste parecer é assignado por 

Eduardo Ramos, professor em direito, ·illustre advogado, Dino Bueno, 
considerado lente da Fa:culd(lde de S. Paulo. 

Conseguintemente, Sr. Presidenta, parece-me que estou em boa 
comp~nhia , affirmando que o art. 66 estabelece attribuições cumula·-
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tivas aos tres poderns para os casos de inte:rvenção e que só a doutrina 
· pela natureza dos casós e índole de cada poder discriminará quaes 
sej·am O·S ela competen·cia do Legislativo, elo Executivo e elo J u<liciario. 

O SR. ERrco OoELl:IO - E' pena que uma intelligencia como a 
de V. Ex. esteja em tão má compa11hia. 

O SR. Anor.Prro Goirno. - Cada ve~ se accentúa mais a necessidade 
de se•r regulamentado o art. 6°. . . · · 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Apóiado, e o projecto Milton atten-
dia a essa necessidade. · 

O SR. LEOPOLDO DE BuLl:IÕEs - Sr. P:·esidente , consta tambem 
dos Annaes o parecer do Conselheiro Barradas, que- entendia .que os 
-casos de dualidade d-eviam. ser dirimidos pelo Poder Legi~1ativo . .. 

O SR. Emco ÜOELHO. - E' ópini ão de conselheiro. 
O -Sn. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Está de accôr<lo com a de V. Ex. 

E, não achando na Constituição um só texto para assentar a ·sua opi-
nião, Ba.i1radas invo-cou, como já recorc~ei, a índole do regímen. 

Por conreguinte, a honrada Oommissão de OonstitU"ição e Diplo-
ma-eia não· tem razão quando· suppõe ser este um assumpto liquidado 
e corrente a doutrina da competencia exclusiva do Poder Legislativo. 

O SR. E1uco. OoELl:IO - São capazes de entregar todos os poderes 
~o Supremo Tribunal F '.'deral. 

. O SR LEO·POLDO DE BuLHÕEs - ,O receio que manifestava então 
uin re~1--.esentante rdo Rio Grande do Sul, é que ['3 quizesse entregar 
todos os poderes ao Legio-lativo, as paixões das maiorias parlamentares 

. in-esponsaveis. Desrn perigo é que temia o Sr. Ramiro Barcellos . . 
A Constituição Republicana alargou a esphera de acção do· J udi-

ciario supprimindo o contencioso administrativo e o autorizando a 
invalidar leis e actos go-vernamentaes que viQlem a.s suas disposições. 

O Sn. Enrco OoELHO - Si attingir alguma garantia constitucional 
·OU' algum direíto asseguradQ pela ConstHuição. Mas é, no caso con-
creto, no pa•rticular, que V. Ex. não póde incorrer n<> sophisma. de 
concluü do particular para o geral, como si todas as leis ferissem o 
texto da Oon stii.uição d·a Republica. 

O Sn. LEOPOLDO DE BuLHÕEs ~ E por isso mesmo que el1e só 
-conhece de 0a:Sos concretQs, em especie, por provocação da pa.rtes, é 

·que as suas rnntenças não podem melindra·r o Podeif Executivo ou 
<> PO'der Legislativo. E' uma da.s rnstric~ões impostas á acção judicial. .. 

O reio, Sr. Presidente, qwe a intervenção do Poder J udiciario foi 
benefica,, providencial no Estado do Rio de Janeiro, po:1que teve pot· 
fim garantir a autonomia estadual. 

O Sn. ERrco OoELHO - Não ha tal, foi justamente pna imped-ir 
·essa autonomia. 

O SR. I,EQ.POLDO· DE BuLHÕEs - O que attenta contra a autouomia 
do Estado é o Presidente da. Republica impôr um candidato official 
.ao Estad-0, intervir no pleito e prepa;ra11 duplicatas para o reconhecer. 
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•Podem-se contestar a victol'ia do Sl'. Nilo P eçanha e o apoio que 
tem na opinião fluminense? · . 

O SR. ERico COELHO - Agol'a vae V . Ex. examinar as a·ctas elei· 
toraes do meu Estado. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLJ:IÕEs- - Es-pero continu-ar a tratar, da 
questão sem entr,a:r em deta lhes, sem · me refel'ir a pessoas, no ter rene> 
dos p rincipies e da lei. 

Mas, Sr. Presi:dente, podel"-se-hia acreditar que o Prnfeito0, por 
exemplo, de Porto Alegre, entrando em luta com o Sr. Borges de Me-
<lei'l'OS em uma eleição prnsidencial o derrotasse?. Que o Pl'efeito da 
Bahia, em luta com o Sr. Ruy Banbosa sahisse vencedor? 

E' o. mesmo caso. Só ·a intervenção official explicará a candida-
tura do ex-Prefeito de Nictheroy e só ella lhe poderia entregar o 
governo. do Esta:do. 

O SR. ERico COELHO - V. Ex. poderia dizer que a eleição entre 
nós é uma guema de papeis. E estaria com a verdade. 

O Sn. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O. pal'ecel' ainda se estrib:i. na 
jurispruclencia americana. Sobre este ponto nada preciso dizer, pois 
o illu'Stre Senador pela Bahia mostrou houtem qne a Commissão de 
Diplomacia está co:pipletameute eng.anada a·cra-ditando que a Suprema 
Côrte não conhece de ca.sqs po.Iiticos. Não é essa a jurispruclencia mo-
derna dos Estados Unido .. 

.O SR. ERico CoELRQ - ".Tracluttore, traditol'e" . 
. O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Quando mesmo houvesse, Sr. Pre-

sidente, ca.sos em que a ·Suprema Côrte se· negasse a intervir, poderia. 
·admittir-se a intervenção do Supremo Tribunal, porque i nossa Con-
stituição não é cópia <la. Constiti.:áção Americana. Entre ellas ha diver-
gencia. A nossa, n_o art. 6°, po·r exemplo., menciona o ca&a do § 4°, de 
que não cogita 'ª ameTÍcana .· 

O SR. ARTIIUR LEMOS - Mas V. Ex. sabe que -a juiüsprudencia 
norte-americana é subsidiaria da nossa, par disposição expressa do 
Governo Provisorio". 

O SR. LEOPOLDO DE B,uLHÕEs - Mas, Sr. Presidente, o actu al Pre-
sidente do·s Estados Uni4os, o Sr. Woodrow Wilson, diz, na sua re-
cente obra: '.'A nova LibeTdade", que no ultimo seculo as instituições 
do paiz tomaram rumo inteiramente diveTSo daqu:elle que tiveram nos 
primeiros tempos. 

O SR. ÂR'l'HUR LEi)>IOS - A evolução é muito grande. 
O Sn. LEOPOLDO DE :auLHÕEs - Reconhece o Sr. W ooduow Wilson 

que o Congresso avas.sallou as attribuições do Executivo e diz que é 
preciso restabelecer a . Constituição nesta paTte, entregando ao Presi-
dente a acção que lhe compete no funccionamento· das instituições. 
Adeante, confessa que , si a orientação política do Congresso está pre-
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dominando na União, elle resent~-se das lllJU:ncções dos trusts, dos· 
part-ido·s industriaes, que domiuam .a.s suas r.ommissões. Lembra o illus-
tre Presidente .a necessidade -de uma . revolução· nos costumes, paTa 
emancipar o Congresso das influencias dos· trusts e o Pr.asidente do 
pred·ominio do Cong1'osso, conquistando-se, assim, "a nova liberdade". 

O ·SR .. Emco CoEL.HO - ·Elle lemhra tambem a revolução contra o 
Judiciaria, a proposito tambem dos tnists. 

O SR. J ... EO·POLDO DE BuLHÕEs - Das obras modernas, <le ·que tiv<i· 
conhecimento pelo extracto feito pelo illustre Sena.dor pela Bahi·a ... 

O SR. ARTHUR LEMOS - Eu lembro a V. Ex. a obra ·recente de-
Gilbert Roe, "Our judic~al olygarichy" e os discursos de Roosevel t, nos 
quaes diz que to-dos os partidos, republicanos, dernocraticos, partidos· 
do povo, tod·os damaiu contra o J udiciatio. 

O Sii. LEOPOLDO- DE BrrLHÕES - .Sr. Presi.dente., bem sei que o Par-
tido Republicano, desde o começo, combateu a influencia <lo Podei~ 
Judiciario, que tem encontrado apoio no P~rtido Democrat•a, mas a3· 
opiniões daquelles que estudam profundamente estas questões, fóra do-
arnbiente partidario, foram hontern lembradas pelo nobre SenadoT pela 
Baba, quando tratou do desenvolvimento das attribuições elo J wdicia-
rio no regime)l amm-icano. 

O ;SR. ERrco CoELHO -- Cada cabeça, cada sentença. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLRÕEs - O facto é que o Sr. Wilson .nã0> 

reconhec•eu nem clisee que essa influencia fosse m alefica. 
O SR. ARTHOR LEMOS ·- Porque o .S.r. Wilson só tratou do Legis-

lativo. Não se preoccupou com o Poder J udiciario. Desse se occuparam 
Roosevelt., Taftf La :Follette e outros autores -elos mais rnodeTnos. 

O SR. Emco 'ÜOELHO - Todas as cousas boas teern um lado rnáo .. 
O SR. ARTHUR LEMOS - Todos esses autores prégam a rnvolução-

contra a oligarchia do :Poder J u<lici.ario, considerando-o uma verda-
deira tyrannia. . 

O -SR .. Emco COELHO - Urna corporação :de offi.cio, corno entre nós. 
O ·Bit. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Para responder ao :illustre :Sena-

dor pelo Pará, <lirei que, entre nós, a i1itervenção {lo Poder J udiciario 
tem sido benefica. Eu posso fallár em nome idos E stados pequenos, que· 
nelle teem sempre encont~.,ado correctivo contrá as dernasias do Exe-
cutivo, que tem absorvido o Congre3so e im,.adi elo a orbita da awtono-
mia estadual. 

O SR. AwnruJ.i LEMOS - Não contesto a V. E x. R efiro-11Je ao 
Poder J udicia·rio nos E stados Unidos. 

O SR. LEOPOLDO DE Bu.LHÕES - Em Goyaz, j á uma vez, reunida 
a Assernbléa Constituinte, foi dissolvi.da pelo Gqvernador. A Assembléa 
l"esistiu; oitenta praças arma<l as cercarnm o edifício da Assernbléa ·parn 
dissohrel-a. Foi o Juiz F ederal quem, com um ha,beas-corznis pennittiu: 
que ella funccionasse. · ' 
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. O Sn. E mco CoELHO -,--- Ahi é o habeas~corpm. a"3securatorio de 
um direito virtu al; mas não .'empo&saudo no podl'JT' um homem, não é 
o absurdo do caso do Rio de Janeiro .. 

o SR. Ai{TJIUR LEMOS' - Isso é qua não ha na America do N arte . . 
O Sn.. LEüPOLDO DE Bu~LI-IÕEs - Nem lá seria preciso, porque não 

teem os americanos os nossos habitos de ~úbmissão ao Executivo, enfei-. 
xando-lhe nas mãos todos os podereq. · 

O Sn,. I<~nrco CoELJIO - Aqui, amanhã ou depois, teremos um 
h0;beet:s-corpus invef'tindo um Presidente da Republica ·no Governo geral 
do paiz. . 

o Sn. MENDES DE AL.MEIDA - Não ·2e lembraram disso em 1910. 
UM =SR .. SENADOR - E. ainda havemos de vêr o Supremo Tribunal 

declarar a guerra e fazer a p:1z, nomear cardeae:s : .. 
O SR. MENDES DE ALMEID-4- - Não tarda . · 
o SR. ERICO Co,i;;:i;,r-ro - E' muito poEsivel vêT o Supremo Tribunal 

dar um habeas-corpus ao Sr. Arcover<le com foTç,a para· fazel-o tomar 
conta da mÍtra. · 

.O SR. MENDES DE ALMEIDA - Elle já a tem. . 
O SR. ERico CoELHO ~ Mas para tomaT conta da outra mitra do 

outro lado. 1 

O SR. LÉOPOLDQ D:EJ BuLHÕEs - Maiu recentemente, o Partido 
Republicano de ni.eu Esfado scindiu-se. · Houve eleições muito pleitea-
das; formaram-:se d1Hs turmas · de representantes, duas Assembléas e 
tambe;m .dous goven1'ado11es. Ainda nesta emergencia, foi o Poder J udi-
ciario quem evitou o dei>ramamento de sangue, concedendo um hab0as-
eo.rpus aos membros de \i'ma dellas: 

A experiencia· dos benefícios clest·a doutrina, os precedentes citados 
nos aconselham a mari't·el-a, respeital-a, como fundada na Constituição 
de 24 de fevereiro. · 

A nobre Commiss.ão reco1'reu tambem a ~xemplos da Argentina. 
Parece, Sr. Presidente, que, depois de muitos debates, na .Argen-

tina se assentou a doutrina elo interventor com autorização· do Con-
gresso. São mais felizes (1-0 que nós os :argentinos; já prngrediram mai.:; 
no terreno pohtico, cor40 no economico. . . . 

Não h a muito tempo, o noss-0 illtistre L:ollega o Sr. Fi-ai1cisco Gly-
cerio chamava a nossa p,ttenção para as eleições na Repu:blica Argen-
tina, para o numero de eleitores que haviam coneo-áido a um pleito, 
emquanto que, nesta CEJpital, ·nem a decima parte do eleitorado com-
parece ás urnas. 

· A Republir~a Ar.geiitina tem encontrado nos ;seus dirigentes mais 
firme orientação elo que o Brasil nos seus administraclore.s. EUa tBm 
O seu credito organizado, a sua producção bem desenvolvid·a, a SU'a 
riqueza muito augmentada. Agora mesmo, quamlo o Brasil está ás 
portas da miseria, a Republica Argentina annuncia que não suspendr,u 
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u .serviço da sua àivida, que não ·recorreu ·a empl'estimos, que. n.ão lan.-
·ÇOU mão do papel-moeda e que não interro1nper á a exeçmção do seu pro,; 
.gramina naval. Entwi-tanto., o Brasil fe~ . o-novo f'lfndi'JJ,g, emitt.iu ,papel~ 

·moeda, vendeu navios de gueri~a . .. con~inu,and<f_ economica:mente <le::>ap-
12arelha<lo e com grande defici t a. liquidar. __ 
. Quem pode-r.á solver esta situação, si nos de-ix.amos ·absorver por 
.questões partidai;ias? . 

O SR. Emco OoELÉ:o - O Supr~mo Tribunal· Federal! · (Rm·o.) 
. ·.O S:R. LEO·POLDO DE BuLHÕEs -'-- E lle ·ap.enas ·nos proporcibnará 
tranquillid•ade, para que possamos Teconstruir · a fortuna do paiz depau-
perado. . . 

· Sr. Presidente, -0s joTnaes pubiicaTam que os· repr.esentantes , da 
N a<;1ão tinham sido chamados por telegramnía par.a salvar a Federação, 
que estava _em perigo! 

: , E' o caso de se perguntar: De onde· vem o perigo?· Do Poder Judi-
•ciaTio? 

O SR. Emóo OoEuro' _:::_ Sim. Está claro . 
O SR. LEo.Porno DE Bu LHÕEs - Do Poder ;J rrdiciario s6 D:ºs pód:erA 

-v~r !~galidade , garantias e ordem. E é. justallilente o .c1e que o Brfl,Úl 
iri·cü s precisa no momento actual . · . · 

. •Sr . Presidente, igual l'ebate nã:o Ee .<leu q:iancl·o., mar11u mvlitari, 
-e 'ram depostos governadores e bombúcleadas cidades abertas. 

O SR. AHTHUR LEMOS - Foi em virtude ele um habeas-corpús que 
· o ccorreu o bombard.eio da Bahia. 

O SR. E:Rrco OoELHO - E por . q~e o Presidente elo Tribun~.l I!ão 
pedil1 forças para manter o habeaiS-corpw~ na Bahia? 

.. O SR. IeEOPOLDo DE BuLHÕEs ..:.._ O perigo que ameaça a FedeTação, 
.Sr. Presidente, está no proj ecto ora em · discussão, ul timo esforço p ara · 
se ent~·egar o E stado elo R.io a um candidato designado pelo Governo 
·que no quadriennio findo exerceu a dicta·du ra. Não se admitte que · a 
opposição tenha triumphado, que o candidato · popul'Lr tivesse vencido 
'-0 ' serr competidor official. 

. E é assim qµe esperam m<ilhorar -0s no3so·s costumes, corrigir os 
vicios ele nossa educação politic:a ! . . . . 

Vimos, Sr. Presidente, pelos exemplos citàclo-s ha pouco, que a 
intervenção .por roei <,> de. h.ab,e.as-c01·p1os não é 01·iginal, não é nova . 
. A Justiça F.e,clernl nos Estados e o .Supremo Tribunal nesta Capital, 
teem po·r v.ezes ido em auxilio de corporações e de inclividuos, conce-
<lendo-lhes hab•U11S-corpws para o exerci.cio d~ cargos publicas. 

Q SR. ER!co OóELiiO - O exell.'c{ciÔ de direitos políticos, p ara faze r 
,v.alel' direitos políticos. 

'Ü SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O Supremo Tribunal, como lembra 
Q ;1ohre S enadol' pelo Estado do R io de Janeiro concedeu ht:ibeaSJ.Mr-
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pus á Assembléa F<luminense, ao temP'o ~º. -Governo. Backer, e.' poste-
r.iormente, .aos membiros do Conselho :Mumcipal do R10 de J aneno. 

O •SR. ERico COELHO __: Sim; deu habeas-corpus pal'a que essa 
collectividade tivesse ·a liberdade de entTar e sahir no edificio da Assem-
bléa e paTa que exercesse os _seus direitos politicos virt1:aes . 

. O .SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - O Supremo T•rlbunal Fedieral, 
verificando que no Estado do ' Oe•ará o Poder Executivo já interviel·a, 
juléou a sua jurisdicção prevenia e ·negou o h.aheas-çorpus. 

Eis o que deve fazer o Poder Legislativo .actualmente, quanto ao 
Estado do Rio. Desde que, por intervenção ·do Pc·dBr Jtrdiciario, está 
resolvido o conflic'tó naquelle Estado, o Poder Legislativo só tem que 
considerar o · caso eonsummado e liquida:do, não só em respeito á auto-
ridade judicial, como em beneficio •da paz publica. A sua jurisdicção 
está preventa rro caso. · · · 

O SR. ERico CoELHO - São duas medidas differentes d·o .Suprem() 
Tribunal: vma para o -Esta;do do Rio e outTa para· o do Ceará. Esta-
mos convencidos do .que os juizes federaes não são da quintessencia 
humana, são escrayos das suas paixões. 

O SR. LEOPOLDO DE 'BuLHÕEs - São menos accessiveis ás paixões,. 
estão isentos das corrente~ partidaTias e suas decisões se apoiam ria 
sua f9rça moTal. 

o· SR. MENDES DE ALJ,11EID.A. - Não ha necessidade de chegar até 
ahi. A discussão está em um ponto tão elevado que não convém descer 
a isso. 

O 1SR. LEOPOLDO DE J1uLHÕEs - Sr. Presidente, ós perigos par-a 
a FedeTação provêm: do desacato á Justiça, de se querer dar mão forte 
a maiorias anarchicas, como essa da Assembléa do Estado do Rio de 
Janeiro., que mandou arrorµbaT a porta do edificio ·dia A'8sembléa; que 
attentou contra o accórdão, que o desacatou no periodo da sessão extra-
ordinaria. Essa maioria, 1ue não tem Mesa, que não soube defonder 
os seus di·reitos, que fugiu âo ·recinto da Assembléa, quando convocad·a, 
essa maioria não póde merecer os applausos da honrada Oommissão · 
de Constituição. . 

O SR. ERrco 1CoELHO ~- Tufas, maioria qu•e abriu ses·são ordinaria 
da Assembléa em agosto; j'.JJ:aioria que elegeu, na fórma regimental, a 
sua Jl.fesa ; maioria que se constituiu em podei• verificadfü das eleições 
do GoYerno; maicria que proclamou eleito o Sr. Feliciano So,dré ao 
logar de Presidente. 

O Sn. A. AzEREDO - ~não impediu a entrada á minoria. 
O S"&. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - .Sr. Presidente, desde que .se Ínstal-

lou a Assernbléa, em sessãq ext·raoTdinaria, com M.esa legal, e no 'exer-
ci·c.io das sua~ ·attTibuições, coi:rro reconheceu o nobre 1Senador pelo 
Estado do Riio, 1apurou 3r· eleição e proclamou 1Presidente eleito o 
Sr. Nilo Peçanha, não podia mais a maioria, em ·sessão ordinaria ou 
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não, fazer outm. apuração e 1·econhecer outro Presidente. O acto estava 
eonsummado. 

O SR. Emco CoELHO - Havia <lualid:ade. , A Assembléa estava 
scindida em dous grupos. V . Ex. não entendeu o meu aTgtrmento. Eu 
precisava a ·dualidade do poder veTificacfor. Por isso expuz com impa1·-
cialidade a minha opinião. . 

O SR. ,LEOPOLDO DE BuLHÕEs - A maioria abandonou os seus pos-
tos, não quiz comparncer á sessão extTao·rdinaria e d;ormientibws. n;on 
succurrit jus, sed vigi~aintibus. ' 

Durante a .sessfo extra·ordinaria, a As·sembléa funccionou legal -
mente, com Mesa legal apurou legalmente a eleição do Sr. Nilo Peça-
nha. Não podia mais a maioria resolv01• sobre este assumpto. A for-
inação da segunda· assembléa data de ·agosto e foi antes, foi em julho, 
que ·a Ünica assembléa apurou 'ª eleição e rnconhe-ceu o candidato eleito. 

Sr. Presidente, poderia o Congresso, ·depois .de teT reconhecido e 
proclama·do o •Sr. Wencesláo Braz, ausente ·do recinto a maio·ria, tomar, 
reunida· .a maioTia, conhecimento da mesma eleição e proclamar outro 
Presidente, quando o Regimento estabefoce que o reconhecimento se 
faça: com qualqueT numero? 

O .SR. A. ÂZEREDO - Imagine V. 'E x. si tal se désse. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Não daTia resultado algum. 
O SR'. A. !ÀZEREDO - Mas si essa maioria conseguisse habeM-

corp11s para reconhecer · o outro ·candidato, em contraposição· ao 
Sr. W encesláo Braz, que faTia V. Ex.? 

O SR. Jl.1;ENDES DE ÂLMEIDA .- Mufu;~o nomine i!Je be fabula rvar-
rafo1'. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O que é facto, Sr~ .Presidente, é 
que o Sr. Nilo Peçanha foi eleito pelo Estado do Rio de J aneiro, nin-
guem contesta a legitimidade do seu titulo, foi reconhecido, proclamado 
.e empossado pelo Poder · J udiciaTio, está no exercicio pleno do seu 
cargo, garantido pelo PodeT Executivo ·da União, ·reconhecido, portanto, 
por dous poderes federaes. 

O SR. Emco Com,Ho - Tanto não está qwe o Senado ainda não o 
excluiu do numero dos seus membros. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Si o Senado resolver não excluil-o 
privará apenas o Estado do Rio de um dos seus embai:irn.dOTeJ'l violando 
a Constituição da Republica. . ' 

ST. Presidente, os perigos da F edernção estão no ·afrouxamento 
dos laços das unidades federaes, no predominio de um Estado impor-
tante sobre os outros, no avassallamento das franqnias estaduaes pelo 
Poder Executivo da União. E sse terceiro. perigo é que se tem mani-
festad01 entre nós e para· combatel<0, temos rncorrid:o á Constituição, 

.e por ·conseguinte ao Supremo Tribunal Federal. E' para salvar · a 
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F~deração e a Republica que . a acção do Po.cler J udiciario tem sido 
solicitada. . 

O SR. A. AzEREDO - A quest ão não é ele nomes. Si fosse só esco-
Íher nomes, V. Ex. talvez tivesse razão. 
· · O S:R. LEorOLDO DE BuLHÕEs - . Lendo. o.s jornaes de hontem, 
Sr., Presidente, encontrei um artigo assigna<lo pelo Dr. Lacerda de 
Almeida, que cousiclera ll'fil novo · aspecto da questão e que nos tem 
escapa.do. póde -O Oongr&iso votar hoje uma 1ei para ·afastaT do palacio 
Çlo Jngá o Presidente do E.stado elo füo? · · 
· O SR. ERico COELHO - Decerto. Não é o Presidente .de direito; 

é o Presidente de facto . · . . . 
O füt. LEOPOLDO DE BuLHÕEs ·- Diz o Dr. Lacerda ele Almeida•, 

que pai,ece não ter nesta questão internsse algum : · 
. . 

"Os actos legislativos são leis e as leis seguem e determinam 
o futuro, não regulam nem decidem passaclos: ll~on pLacet JMmis 
in legibw, ·pontificava com a indiscutível autoridacl.e de um dos 

· maiores lum(l:s ela nossa . scienci-a o insigne . chanceller Bacon·. 
Ora, a deci~ão do Co_ngresso, si viesse contravir um accórclão do 
Supremo Tribünal e d<)claral-o incompetente, assumiria, com todos 
os· ·seus Tequisito.s e em toda 'ª sua extensão · o caracter ·ele uma lei 

· Tetroac.tiva.·" · · 
O SR. ERico COELHO - Ora, um acto do Governo, u:ma medida 

de restabelecimento ela ordem constitucional da Republica tem refro-
a«'~ti vi d-ade. 

o SR. LEOPOLDO B ur.HÕES - "Lei rntroactiva é, na accepcã.o 
ingelmà e quasi 'infimtil' cl13 Planiol , aquella ' 1)retende destruir e des-
fazer actos concummaid-0s, essas . conisa.s que o rifão popular declara 
que nem Deus com t oda ai sua onmipotencia pócle des truir. 

Na Ameúca do Norte, nosso modelo constitucional, nunca 1se 
cogitou de -desfozeT .um· accó1,clão .da Suv-rom& Ooiart por um -acto do 
Congresso. 

O SR. ARTHUR LEMOS - Mas se já clesTespeitou. 
O SR. I,EoPoLno DE BuLHÕEs - O .Poder Executivo em tempo de 

_ gU:érm . .. 
O SR. Â.RTHUR LEMOS - E i)or que não o Legislativo? 

. O S11 . . LIDoPowo DE :j3uLE'.ÕEs - "N .mca tamanho .CJ,escoco pa:s-
soú. pela mente praitica d os políticos noTte-ainericanos . O qu.é 1á -~ 
faz' é prevenir por lei a repetição ele :casos mal juga:d!os pela Oôrte 
Suprema. A lei alli, como- em to1cla 'ª parte, ·-0lha para adeante: N oni 
pl<.wet J anri(fJ in leqibu:s". 

Tenham, portanto, p4 ci.encia 'OiS nossos &abios da E S:criptura: 
ª .iwdex sive berue, srive lf/Wle-, judlicavit oifffoio sita fiwictus est";'· 



O Tribixnal fez o seu officio : si errou, está bem erra4o e não -será 
o Legislativ·o quem o h a de corrigir : a lei que decretasrn seria 
uulla por inconstitucional, viria reger · um caso passado, e contra 

, a lettra dara" patente, irrecusavel do art . 11 da Constituição, pro-
f~rirá o .Oongmsso uma: decisão inexequivel, uma lei nulla , uma 
lei retroactiva. Ou-viTam bem? Retroactiva . LacercZci coe .fll-:-
meid.a." 
Sr. Presidente, eu \ rou terminaT, desejo ouvir o nobre Relator. 

Acredito que S. Ex. preencherá as lacunas de seu parecer, cit'andO-nos 
os dispositivos constitucionaes em que se baseou p ara affirmar -a com-
petencia excfusi v·a do · Poder LegislatiYo nos casos p.oliticos ela duali-
dade· de gov.ernos esta.cluaes. 

Desejaria, ·Si>. Presidente, dar la;rga resposta •ao nobre Senador 
pelo Rio de J aneiro. Si o Senado permittir que a discussão continue, 
eu yoltàrei á . tribuna e tomarei em consideração todas as ·objeéções 
dó nobre Senador, hem como alguns ·apartes que deixei de attend<;J i: . 

. O SR. ERrco CoELHO - Eu peço perdão si os meus apartes n·ão 
agradaram a V. Ex. . 

O SR. LEOPOLDO DE Bur,HÕEs - Eu creio, Sr. Presidente, que o 
P ar tido Republicano Conservador devia, antés de agitar esta qu3stão 
e col10cal-a no pé em que está, tei' em vista a situação em que· se acha 
o nqsso paiz, com o commercio pai·alysado, com · a industTia agoni:!iante, 
com suas rendas reduzidas, Eeu credito compromettido e eno rme deficit 
a liquidar. . . 

. Não é .h1sto, Sr. Presidente, que no meio desta crise t remenda, nós, 
homens publicas, estejamos a consnmi:r .a nossa activiclade, os· nossos 
esforços, em debates de questões políticas internas em má hora agitadas, 
como essa elo E stado do Rio, que já está 'resolvida e cüj a sol'1.1ção o 
Congresso não podeTá alterar . 

.Tenho concluído. 

O Sr. Go1nzaga Jayme (*) - S r. Presidente, pedindo a palavra, 
não é meu intuit o discutir o impor tantíssimo texto constitucional envol-
vido no projecto da ho11r ada Co'mmissão de Constituição. e Diplomacia 
sobre a intervenção no E stado âo Rio de J aneiTo. A minha prewnção é 
inuito mais modesta. 

·Quei·o apenas justificar o vo to que terai de proferir em ter ceiro 
tm;no sobre es te projecto de tamai1ha· relevancia. 

Sr. Presidente, tão serio Ee me afigura o assumpto 'cünstituci.o nni 
ago'l'a debatido que, segundo penso, o Senado devia, abstrahi.ndo-se 
de todas as considerações de ordem politica, fixar a sua attençii.0 ele 

( ') E s te · discv.rs o 11:10 foi ·r ev is.to ,pelo orador. 
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preferencia na importan:cia da these. A decisão que elle hoje proforir 
sobre este projecto., constituirá jurisprudençia para resoluções futll'r as. 

O regimên de podeT-es limitadós, independentes e ha1·mon.i·cos entre 
si estabelecido pela Constituiç.ão da Repll'blica, torna de aspecto grave 
t;das as questões que nelle se suscitam, p.elo perigo ele ser sacrificada 
a independencia de ·um delles E!, conseguintemente, a harmonia elos tr10s, 

-de :pi-odo que o Congresso, que deve zelar pelo regímen republicano 
felderativo, deve agir com especial cuid·aclo quando as houver ele decidir. 

V. E:x ... sabe, .Sr. Presidente, que a soberania nacional pelo nosso 
pa'Cto fundamental, -tem por orgãos tr.es poderes, que, pelo facto de 
serem harmonicos e independentes entre si, podem agir ·si_multanea e 
parallelamente, sem cÓllisões, sem nunca. provocarem conflictos entre 
si. Entretanto, o legislador constituinte, na sua sábia previdencia, con-
jecturando que o Poder Executivo, armado de foi:Ça de coacção e sedu-
cção, poderia exorbitar dos limitE)s que lhe foram 'traçados pela Consti-
tuição-e conside'rando tambem que o Poder Legislativo, iniciando vida 
nova 'no Brasil, podia,. impregna•do dos _velhos costumes, se esquecer 
de que J:!ão Ma· omnipotente, ,a Constituinte, substituindo o poder .mo-
derador, ·quie, no Imperio, continha possíveis exorbitações dos outros 
poderes, erigiu -0 Poder J ud~ciario em fr<iio a todas as exorbitações do 
Executivo e do -Legislativo. _ · 

E' assim, Sr. Presidentf, que, quando a administração pratica um 
acto cont·rario á lei ordinarij:l, _a parte lesada, recorrendo ao Legislativo, 
encontra remedio á lesão qu<;l soffreu._ E' assim tambem que, si o Poder 
Legislativo exorbita <los. liwites que lhe traça a Constituição e vota 
uma lei que offenda "um te:ii:to constitucional, o Poder J udi<Ciario tem 
essa autoridade extrao rdirnp·ia e suprema de negar execução a es3a 
lei, to~ando-.a nulla e inexequível. 

O SR. MENDES DE ÂLMj<JIDA - No caso concreto. 
O SR. Gol'fzAGA J AYME -- O Poder J udici-ario tambem, como muito 

bem:observa o nobre Sena'dor, é um poder limita.elo, poder que não tem 
inici.ativa, poder que .só póde agir pela parte, poder cujas decisões não 
são normas geraes nem prereitos novos de conducta, mas tão sómente 
um poder qµe decide um direito lesado, em virtude de provocação da 
parte. PoTtant'o, toda vez qu:e o J udiciario é provücado a se pronuncial', 
deante de um direito lesadq, póde não só annu11ar ados administrati• 
vos, como tam:bem tornar inexequiveis leis ·que -sejam inconstitucionaes. 

Ora, neste mecanismo republicano federativo, que eu, aliás, tenho 
estuCLado com muito cuidado , procurando assimilar as disposições que 
con~ém, vemO's que é simplicíssimo ·determinar a competencia de cada 
~1m dos poclerns constitucÍOJt·aes. _ 

Quem .diz poderes limitados diz pocleres expressos. Portanto, paTa 
resolver a questão da comp,etencia de um ~os poderes, só_ n'Os resta a 
abrir a Constituição e examinar no artigo rnspectivo· quaes as attri-
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buições que podemos, constituCionalmente, reconhecer a cada um delles. 
· Penso que, antes de disc11tirmos o chamado e.aso do Estado do Rio, 

·rump1'e"nos averiguar si ·o Poder Legislativo tem competencia para 
legislar sobre o assumpto . sobre o qu·al o Poder Judiciario, por uma 
:sentença irrecorrivel. ; . 

Os SRs. ARTHUR LEMOS E MENDES ' DE ALMEIDA - Não apoiado. 
O SR. GONZAGA J AYME - .. . já se p'ronunciou. 
O SR. ARTHUR LEMOS - A sentença não é definitiva. 
O SR. GoN·ZAGA J AYME. ;---- Eu não disse qn<e é uma .,sentença defi-

nitiv·a, mas poderia dizer que é, porque toda vez que o Poder . J u<li- . 
-ciario concede haboos-corpus sem interposição de recursos, a sentença 
·é definitiva .. 

O SR. MENDES DE AI;MEIDA - Mas os ~·ecursos não cessaTam. · 
O SR~ GoNtAGA JAYME - Qimndo um Juiz nega o lwbeas--e:orpUJS 

.a sentença não é definitiva, porque da negaçã.o do lw,bems-corpus ha 
i·ecurso para o Juiz superior; mas quando o Juiz supremo conced6 o 
hçibeas-corpws, a sentença é irrecorrível. 

O SR. ARTHUR LEMOS - Não impede o proseguimento <la •acção. 
O SR. GONZAGA JAYME - A questão oo nos apresenta nitidamente 

<fo seguinte modo: O Poder J udiciario por uma sentença irrecorrivel 
já se prommciou sobre a questão. Pergunto: póde o Poder Legislativo. 
por uma lei annullar uma sentença inecorrivel do Poder J udiciario? 

O SR. ARTHUR LEMOS - O caso é muito diverso. 
Demais,' o que. o -Congresso faz, na hypothese, não é uma lei, é uma 

resolução. 
O SR. GoNZAGA J AYME - Não posso comprehender essa distincção 

-e é esse um ponto em que eu quero penetrar. Tem o Po<ler Le.gisla·tivo · 
competenci"a para arnrnllar uma sentença irrecorrível do Poder Judi-
<!Íario? Insisto na minha pergunta. ~ · 

Ora, ha pouco eu dizia que para· nós averiguarmos .si no regímen 
federativo, regimen de poderes limitados, harmonicos e independentes 
-entre si, um poder tem competencia, devemos consultar a Constituição e 
vêr si .ella éxpressamente lhe dá essa attribuição. 

Mas, dir-se-ha, não é só expressamente que a Constituição da 
Republica dá attribuição; ba tambem poderes implícitos, e, si não 
expre.ssamente, \')lla póde, ·implicitamente, conceder ao Legislativo a 
competencia ·de que se trata. 

Mias, Sr. Presidente, que é attribuição impl~cita? Attribuição im-
plicita não é mais elo' que o poder de que ~ investi.da uma ·autoridade 
para tomar eífectiva uma attribuição expressa. Não ha po:der implicito 
-0pposto ·a podei' expresso. A poderes implícitos corresponde originaria·-
ment~ o pocle1; explicito. · 

' O SR. ARTHUR LEMos - El1es são o desdobramento dos ·poderes 
expressos. 
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· O SR. GONZAGA J AYME - Perfoitamente.· . 
Imaginemos uma hypothese. O Congresso Legislativo devfl prover 

a· felicicLade da Repul;ilica. todos -os meios· de que e1le lançar mãQ parfl. 
chegar a esse resultado, são poderes implícitos. · . 

O Sn. ARTHUR LEMOS __:_ Todos os méios indi<cados á-realização _dÇ>. 
fim col_limadÓ S•ão meÍOSI Ímplicitos-. ·' 

,O SR. GONZAGA JAYME ·'-Mas .os poderes implícitos nã_o podem, 
em caso algum, i r de encontro ás disposições expressas na Constituição. 
() -pÍ'oprio Dr. João Bar:balho, nos seus C}llnmentarios á C-onstituição, 
diz que·podúes implicitos não são mais do que os meios amplos e ;ne<íesc 
sarios de que a autoridade Se- serve para fazer effectiva uma attribuí.ção., 
expressa na Constituição. - · · ,; ; : 

Mas; Sr. Presjdente, dizi~ eu que em um Tegimen de poderns limi--: 
ta·d9s, como é o . nosso, é beni possível qu:e o Executivo possa exorbitar. 
Assim ~en.do, vem o Poder J udiciario, com a sua_ attribuição, e . an?-'.J-lla_ 
os .aêtos julga·dos i.nfringentes á lei . Mas o Congresso, o OoTpo Legisla,-
tivo, tambem póde exorbitar . 

O Ooµgre&so taínbem se póde lembrar dos poderes om;;_ipooontes, 
illiI).litados ·e extraordinaTio:s que tinha de- praticar um •acto qualquer 
offen~ivo da Constituição. 1-Aindá àhi o Poder J udi.ciario, .amparado. 
na sua funcção reguladora1 como garantia; que é da Constituição, SQ:. 
pronuncia e annwlla ·-o actq praticado pelo Poder Legislativo. · · ·, 

Jl.fa~, _ pergunto eu: dada esta situação, teremos no Püder Judi-
ciaria uma •· autoridade suprema, sobrep.O.Sta aos outros· dous poderes? 

_ Nã-o,· porque 'ª Constipuição, em disposição _ expressa, estabeleceu 
u:m renjeâio cóntra ós passiveis excessos do Supremo Tribunal Federal, 
esta,belBcend9 o_ regip1€n- d2f re.s_ponsabili<lade criminal . dos _seus mem-
bros. - : · ~ . , _- - · · · · 

O .SR. MENDES DE .fo._LnfEIDA - Entretanto, nega-i>e esta faculda{le 
ao Legis-látivo. '· -- - - · , -

O SR. GoNzAGA J.ffME - Jl.fa.s não se pó.de negar o que óst<Í. 
exprnsso na Constituição. 

_ O_ que está . cm perigo·; senhore.s, é o meca.nÍsmo do Tegimen rnpu-
blicanó' · fedetativ_o·; ü1_as, definidos perfeitamente,- como estão pela 
pratica d_o · rngimen, os corréctivos e.fficaz~s · contra os desvarios, é; 
·Srs . .Senadàtés, infundado -0 Teceio que ·àlguem· póss.a alimentai· de 
que qua_lquer poder possa aissurnir um poder dictat-orial, mesmo, o 
J udiciãrio, sujeito á Tespoi1sabilidade criminal. · · 

O S_R. Emco COELHO -- E' que o_s Ministrós do ,Supremo Tribu-
nal Federal são un s anjos. · · - · · · . 
. . o·s:a. GONZAGA J AYME - D as minhas palavras não se· riócle .iHfe· 
rir ·que eu os consicl-ero a~jos, nem a ·propr·ia Constituição os consi-, 
do:ra· intangíveis, tanto -assi1µ .que estahelécen a responsabilid~cle cri-
minal para os seus mern b1'0 S. · 
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·O E.xecuti vo soffre· tão . sómente ·a ammllação dos seus actos legis-, 
lativo~, a inexequibilid~de das suas leis exor.bitantes, tornadas nulla.s~ 
pelo ·Poder J udiciario; o . freio estabeleci-d-o p_ara o Po:der J udiciario 
é muito mais grave , pois é ·a responsabilidade crimin al dos seus 
~netnbros. · - · · 

O SR. ARTHUR LEMOS - A perda. do logar. . . 
ü SR. Emco COELHO - O poder súprenio ê o Congresso. 

· O SR. GONZAGA J AYME - Mas, Sr. Presidente , o Congresso .. . 
o SR. ERICO CoEL}IQ, - E sse não é responsavel, por isso mesmo' 

qué só responde pérante o povo. · · 
O SR. GONZAGA J AY:ME - Não apbiadó; V. Ex. diz que o Poder 

Legislativo não é rnspons.avel e éu digo que é. E' Tesponsavel pe rante 
a opinião publica, como seu mancl·atario. Não tem ·responsabilidade 
crhninal,. -mas tem a Tesponsabilidade moral, qúe quanto a .mim sobre-· 
puja · a .. qualquel' óutra, poPque entende com :-a cons-ciencia. · 

· • Mas, .: dizia eu, ·Sr. Presidente: 8i to-dos bs nossos poderes pela 
Constituição Repliblicana são limitados, ·e limitado quer dizer poder 
enumerado e poder expresso, nós temos de· averiguar si a Constituição, 
<:im qua1quer ·dos seus .artigos, armou o Podc-r Legislativo ela compe--

. tencià extraordinaria de aml.ullar os actos do Poder J udiciario . 
.Ora, os nobres Senadoi·es, que co1ihecem melhor do · que eu a . 

estructura ela Constituição, todos .os seu~ artigos , t01do o 'seu ·pensa-
mento, toda a sua ratio, os nobres .Segàd.ores hão de concordar que a 
Constituição é omissa em relação aos factos d.e que tratamos. , 

O SR. Emco COELHO - Não apoia,clo; tem o § 2° ·do art. 4.0 , que 
incumbe ao Poder Legisla.tiva restabeleçer e . manter a fórma repu-
blican!t federa~iva. E o caiso elo Rio de Janeiro é a perturbação da · 
ordem -constitucional, é a dualid&cle .-.de Governo, é onde ha dous gover-
nos . e não . ha nenhum. · 

O SR. GoNzAGA J ,\1'..M:E - O dever ele manter a· fó'rm~ republicana· 
federativa não é excrn:sivo dó · Legislativo, porque o art. 6° diz: - ·ao. 
Goven10 FedernJ - portanto, nã·o é exclusivo ao Legislativo ,' e tanto 
não é que temos precedentes aqui em ·que o Poder Executivo tem, 
nos termo.s do art. 6°, intei indo ei:u ·diversos . Estados para restabe-
le:oer a . ·o'l"dem e manter a · fór:ma rnpubli.ca.na federativa, como ainda 
ha ·pouco · aconteceu: no ·Ceará. 

Ü ccorre agora justamente o que então se allegava·: que a fó.rma 
republicana federat.iva estava ·deturpa-da coui a dualicla:de de Assem~ 
bléas e ocom . a lu ta armada que collocou o Governo do E stado na 
inipo-súbiliclade de rn dúfcncler e. o Poder E xecutivo exerceu m:na; 
~11túb:uição que V. E x. está dando exclusiv.amente ao Poder L-egisla-
tivo, 'e nós a.pp1·ovámos aquella conducta. 

O SR. Emco, CoELHO - A.hi ·havia elementos ele pertu.Tbação 
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material da .ordem, e só o Podel' Executivo, pela sua indole, podia 
inteTVir immediatamente. 

o rSR. GoN'Z.A.GA JA":ME - Lá interveiu para l'estabelecel' a fórma 
fedeTativa. 

O ·SR. PINHEIRO MAoH.ADO - P ermitta-me o illustre co1lega um 
aparte. 

O Si~. GoNZAGA JAYME - Eu o recebo com muita honra. 
O SR. PINHEIRO MACHADO ~ Estou ouvin,do·, com attenção a que 

me merece, o nobre Senador, na exposição_ que faz. 
A sua experiencia:, o seu talento sobre o assump.to· e a· sua compe-

tencia são incontestaveis. · · 
O nosso illustre c.ollega é um antigo e illustre magistrado. E' na~ 

tural ·que tenha pendor pela classe .a que· pertence, e . dahi o procurai· 
dar ao Poder J udiciario uma ·suprema.eia que elle não póde ter no 
nosso regímen político, porqU'e V . Ex. mesmo acaba . de declarar» e 
muito bem, que na no•ssa fórma <le Governo os poderes .são limitados . . 

Qual é o limite? A competencia? 
Si, porventura, o Poder 'Judicia1rio, o Poder ·Legislativo e o. Poder 

Executivo estramalharem df sua competencia, pergunto ao meu illus-
tre collega si qualquer m1t desses poderes tem existencia' constitu-
cional? 

O SR. ADOLPHO GoRDO - O Poder J udiciario tem. 
O .SR. PINmlJIRO. MAorr ,mo - Si o acto fôr manifestamente extra-

nho á competencia .de qualquer caso, póde elle, deve ser considerado -
como existente? Póde produzir consequencias re.sultantes, ter sancção?, 

O SR. ADOLPHO GORDO - O Poder J udiciario póde, emquanto 
não fôr reformado. 

O SR. PINHEIRO :M:AOJIADO - Ora, o illustre Senadoi· por São 
Paulo acaba de affirmar e V . Ex. tambem ·que ·o acto ·do Poder Judi-
cia.rio é irrecorrível; de fór:ma que nós teriamas na nossa organização 
institucional um poder sem freios, sem limitação, com acção dictato-
rial, embora os actos por elle praticados. escapassem á sua ·compe-
tencia. 

P eç.o desculpas a V . Ex. por ter me excedido nesse apairte, que 
eu não pretendia dar absqlutamente á ·brilhante oração· de V . Ex., 
mas permitta que diga ao meu illustre collega: acho que a doutrinai 
de V. E x. seria a morte do regímen republicano e a conte.stação das 
premissas brilhantes que V . Ex. acaibou de estabelecer. 

O SR. GONZAGA J AYME - Eu vou responder a V. Ex., começando 
po1r agradecer o raparte -0oi;n que me h·onrou e que-. muito me .desva-
nece, porque· é o testemunho <le .que 'V .. E x. me .Jispens.ava um pouco 
ele attenção. · . 

Eu não disse que o P.,oder Judicim·io tem autoridade suprema e 
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sem freios. Pelo contrario, demonstrei que o :freio do Poder J U!diciario 
é muito"roais pesado do 'que o freio .do Executivo e do Legislativo. 

_ü' SR. PINHEIRO MAcHADb - Nesse ponto V. Ex. está equivocado. 
O SR. GoNZAuA J-AYME - Que actos de poder podem ser exer-

cidos contra o Executivo porqU'e demittiu um funccionario ~ E' um 
acto administrativo· que o Poder J udiciario annulla, apenas no sen-
tido de assegurar um ·direito offendido·. Nada mais; o Poder Executivo. 
nada soffre; não é punido pela exorbitancia praticada. 

O SR. PINHEIRO MACHADO - De modo que· V. Ex. admittia e 
admüte que o Supremo T-ribunal possa dar sentença relativamente . a 
assumpto extranho á sU'a competen,cia e essa sentença deve produzir 
todos os effeitos. Na opinião de V. Ex. o a_cto do 'Supremo viria 
cereea1', impedir que outros poderes, o Legislátivo, por exemplo, pu-
dessem· usar uma attTibuição que lhes foi conferida pela Constituição, 
po1,que. de antemão o Tribunal lhes fechou a po1•ta. 

ü .SR. GONZAGA J AYME - E' justamente o que eu, antes de entrrur 
na discussão da materia do projecto, quero indagar. Nós precis,amos 
rebuscâr na Constituição da Republica si ao Legislativo foi conferida 
a competencia. . . · 

O SR. PINHEIRO M.Â.oHADO - Completa. 
O SR. GoN ZAGA J AYME - ... de, em ·Casos desta ordem; annulla1; 

os effeitos de urna sentença judiciaria . 
. O SR. l?IN,HEIRO MACHADO ~ O proprio Tribunal já reconheceu 

essa competencia. 
O SR. GoNZA.GA J A. YME - Sr. Presidente, si não houvesse o Poder 

J udiciario na nossa- orbanizaição p_ara conter os excessos dos outros 
poderes, o rngimen presiderrcial seria a mais tremenda da.s clictaduras. 
Foi justamen-te para conter esses 'dous poderes que a Co'!lstituinte 
instituiu o Poder J ucliciall'io, com attribuições tão extraordinarias que 
João Barbalho disse que elle é a autoridade suprema na competencia 
constitucional. · 

O SR. PINHEIRO MACHAI)O -·- Mas neste caso o grande constituL 
cioualista sustenta que a competencia, é elo Poder Legislativo. 

o SR. GONZAGA J AYME . - Perdão. Eu -não estou negando ao 
Poder Legislativo a competencia de reconhecer assembléa em caso de 
dualidade. O que· eu pergunto é si depois de ter fallado o Supremo 
Tribünal Feideral póde deliberar tambem o Legis1ativo sobre _ o mesmo 
assumpto em sentido contrario, sencio, como são, irriecorriveis a,s senten-
çms desse Tribunal. Pergunto eu: é o-Poder Legislativo, por acaso, o su-
premo poder da Republica? 

o SR: PINHEIRO M;ACHADO - E'. 
O SR. GoNZAGA. JAYME - V. Ex. laboTa em um hmentavel equi-

voco, tanto que, •quando se discutiu na Assembléa Constituinte a ex-
tensão do Poder ugislativo, appareceu uma emenda que. dizia que 
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aó Poder · Legislativo compete fazer as leis, iuterpreta l-às e . annul ~ 
fa,1-as. Esea emenda cahiu, sob o fúuclamento de que o Poder Leg~s.:., 

· lat.ivo era um poder limitado_. ( Oriizam-se muifr; ~ apartes.) . . 
· _.O 1Sn. PINI·QJ:IRO MACHADO ;-- Mas,· meu illustre collega-, eu quando 
affirmo que entre os .poderes constit-uidü's da Republica ha algum que 
tenha supremacia .sohre os outros é po_rqne entendo que essa .supre-. 
macia cabe ao Poder Legislativo. · · ... , . 

O SR. GONZAGA_ :J AYME - Essa sU'premacia ·clev-e caber ao Podei~ 
J ucliciario, po1,que elle tem a compet-encia extrnordinaTia de annullar 
as. leis inconstitucionaes ·emana.das ·do Legislativo. E' elle que firma ".<>; 
pensamento ela Constituição. . · . , , .: 
· · · UM SR . .SENADOR - E? o que .estabelece a harmonia. .; ... · \ 

(O orcidor, ·é interrompido por niiiitos apartes .. ) . 
-O SR. GONZAGA J .n:ME -- Sr. Presidente, é um facto inconte3tav;el 

que. nós cop.iámos <la wdsantada Republica dos Esta.idos Unidos da Ame-. 
rica do Norte o regímen presidencial. 

O SR. Prnirnmo l\L<\.OHADO - ~á V. Ex .. ·não encontr a destes 
exemplos. 

O Sn. GoNZAUA.J AYME - Enc01Ítro, sim, senhor .. . E ainda hon-. 
tem, na oTação notavel qu<:( ·aqtá proferiu,. o nóbre SenacloT pela Bahia 
lembrou que , havendo o :Poder .Judiciaria, ·a Suprema Côrte .Anreri-
canfy declarado inoonstitu~:ional o i111postó income tax, mais tarde .se 
aventou no ·Poder Legislativo a icléa de Testaural-o. Pi-Versos Sena-
dol'es, inclmi~'e um que ~a -pouco nos visitou, .se oppU'zeram a ~lle , 
uni:a vez que ha1ria unia decisã-o judicia'l'ia que o declarara . inconsti-
tucional-. · 

. O SR. JY.[ENDES DE .AqrnrnA - Não ee tratav.a de dualidade.· 
o SR. ÂRTHUR LEM:OS .- .E não era um caso político: 
O SR. Prnrrnmo MAOIIADO - V. Ex. não precisa procli'ra r fóra 

do té-nitorio bra.sileiro UJI\. exemplo . .Aiqui, o P oder J udiciario ·se jul-
gou. ioonto de imposto sobre os ven-cimentos ; entretanto, este ·armo· ó 
Parlamento votou o imposto sobre os ·vencimentos dos · j.uizes. · . 

<Ü SR. ARTHUR LEMOf! - A decisão da Suprem a Oôrte , em ma~ 
feria ·de dualidade de governo, citada -pelo Sr. Senador Ruy Ba.rbosa, 
foi dada em g1'áo de recu:reo da justiÇa estadual. · · ·' 

. O SR. Go.NzAGA J AYME - Sr. ·P r'esidente, vou concluir as minhas 
considerações. ' . 

Eu pTOctmei na Constituição cüm o .maior cuidado e zelo e nefüi:. 
não encontrei uma disposiçãó siquer de autorização ao Legislativo 
para _votar uma lei contraria a uma sen tença judici aria. 
. o_ Sii. MET~LLO - Mas si_ a sentença repr-esenta uma invasão da 

esphe~a do· Legislativo, ficft. ·este impedido por isso de r eiviudica1"uma. 
attribuicão sua? , 

· O SR.' ÁRTHUR LEMOS - Ne ::rte caso, o Legislativo defende a sua. 
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vida. E' um cáso extremo de que a Constituição não cogitou. Por isso, 
<ligo é um conflícto de attribuições. 

O SR. METELLO - E' a invasão de um poder na esphera de outro. 
_ O SR. GoNzAGA J AYME - A Constituição é omisi:l_a a tal respeito ; 

isto é, não ármóu o Legislativo da autoridade necessaria para 'decretai· 
a imfüdade ou iueffica~ia de uma sentença do Supremo · Tribunal. 
E iíão se diga que houve imprevidencia do legislador constituinte, n~.o 
se diga que foi um olvido, porque o legishdor constituinte, quando 
tratou elas attribuições do Judiciario, não se esqueceu ·de o armar, 
nos arts. 59 e · 60, da competencia extraordinaria ele velar pel{l gii.rantia 
de todos os direitos, annullando actos elo poder administrativo e tor-
nando inexequiveis leis votadas noTmalmente, regularmente, · pelo 
Legi~lativo . · · · · 

- Ora, si a Constituição da Republica expi:essamente deu ao J udi-
ciario esta competencia e expressamente não deu ao Legislativo eom-
petencia semelhante para annullar as sentenças elo JudiciaTio, é ~ogico 
que o Legislativo não pócle se pronunciar, por lei ou resolução, sobre 
um assumptó sob:re ·-o qual o J'udiciario já clecidiú. por meio de sen-
tença irrecorrível. 

O SR. ARTHUR LEMOS -- E si não é da sua competencia? 
.O SR. GoNZAQA J AYME . - _ Si não é, si o J ucliciaTio exorbitou, 

o freio constitucional é a l'esponsabilidacle criminal. . 
O Sii. ÂRTHUR .LEMos _::_ Este é o freio normal. 
o SR. GoN-ZAGA . J AY.ME, - Ora, . si vv. EEx. D.ão aclmittem a 

possibilidade do Poder J udiciario, mesmo ernmdo, proferir decisões 
validàs, em qualquer hypothese, efficazes, como querem dar . ao Legis-
l afo~o esta competencia, si elle tambem póde ~rraT? Si o Judiciario póde 
errnr, sendo por isso um perigo fallar em ultimo logar, o Legislativo 
póde errar ma.is do _que o JudiciaTio, póde exorbitar mais <lo que el1e, 
e, assim, cahiremos em um circulo vicioso. . 
_ Não foi debalde que Campos 1Salles, nas palavras que precedem 

o decreto que organizoli a J ustiç.a F ederal, disse quB o liberalismo 
antigo teve poT miss·ão cer·cen.r a omnipotencia _ d-0s reis e o liperalismo 
moderno tem por fim restringir a omnipotencia Çlos parlamímtos. E' . o 
que está no preambulo do decreto que organi_zoµ a Justiça Federal. 
Portanto, ahi mesmo se verifica que -0 . pe_n'l·amento <lo Po:der Legis-
l ativo constituinte foi •armar o Poder .J uclic.iaTio ela autorid[Lde su-
prema de interpretar a ·Constituição . 

Falla_,se _em cli'Cta,dura do Pa<der Judicia.ri.o. Como pócle . o Poder 
~u'Çl.iciario assumir a dictadura si é um poder sem · iniciativa e· só 
póde julgar em ~s·pécie, e só qu-ft:o.dà provoc_a,do pelas partes? Como 
póde sei: -d.ictador um po·der qua não tem força a.1·mada? Como póde 
assumir ·a dictadura um poder em taes conçliçõea? · 

E, caso :quizesse, não teria eu duvida em Tesponsabilizal-p. 
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Falla-se na possibil~dade elo Supremo Tribunal declarar a guerra, 
demittir o chefe de policia; isso seria aTgumentar com absurdos. 

O SR. ArioLPHO GORDO - Hypotheses absurdas. 
O .SR. MENDES DE .ÀLMEIDA - Não acho. 
O .füt. GoNZAGA J AYME - Não está declara·d-o na Constituição 

que ao ,fürprerno Tribunal caiba decla1•ar guerra ou, fazer a paz, ma6 
lá está declara:do que ao Supremo Tribunal cabe interpretar 'ª Consti-
tuição. 

O SR. AnoL-J:I'O GoRDO - Sob:eranamente. 
O SR. GoNzAGA J AYME - E quando elle interpreta tão ampla-

mente a noção d'o habe1as-co1·pus, que absoJ.utamente não póde ser e 
não é a noção estreita do tempo do Imperio, o Supremo Tribunal · 
falla ex-o.athedra; ·é a· autoridade .suprema na interpretação do texto 
constitucional. E contra elle não ha P.oder Executivo ou Legislativo 
que possa resolver. · . 

O SR. ARTHUR LEMOS - Então a int81Jlretação do habeas-corzn;,.s 
dá ao·s tribunaes toda;s as competencias. . 

O SR. GO'NZAGA J AYME - Per<lôe-:rlle. Que diz o art. 72 d·a Con-
stituição.? "Toda vez que o individuo soffrer ou se achar em immi-
nente perigo de soffrer vi?lencia ou coacção por illegalidade ou 'abuso 
de poder, é caso de habea~-corpws.'! · · 

·Portanto, não tendo i.t Constituição feito restricção alguma, ~·em
pre que houver um direitq Lesado -0u ameaçado que ca1rece de amparo 
urgente, dá,,,se o habeas-Cor"pits . " 

O SR. ARTHUR LEMO~ - Então si alguem fôr aqui ó.njustamente 
depura·d'o no .Senado, feriflo no seu direito inconcu!Sso, correrá a um 
tribunal e terá habeas-corpus. · 

O SR. GONZAGA J AYME - Nã·o; pO!rque a Constituição dá. ás 
CamaraB o dirieito privativo de reconhecer os poderes dos seu:s mem-
bros e .ainda não foi abolido o criterio juridico e moral dos membros do 
Supremo Tribunal. · . 

O SR. MENDES DE 'A;r,MEIDA - São dous pesos e duas medidas. 
( T11ocam-se apartes.) - · 

ü 1SR. GONZAGA JAYll'fE - Ma'S V. Ex., que tanto me honra com 
os seus apartes e que a·cha que é um <iaso exka-0rdinal'lio, digno d·a 
repulaa ·do Congresso essa autoridade que estou attribuindo ao Su-
premo Tribunal Federal ~m virtude da Constituíçã.o, V. Ex. quer ·a 
supremacia do Po:dar Legi,<Slativo? 

· O -SR. ARTHUR LEMOS - Em tenuos. 
O SR. GoN1ZAGA J AYME - Então, me animo a fazer urna peTgunta. 

O J' o-der J wdiciario decr~ta a incorrstitucionalidade de uma lei que 
nÓD votámos. Podemos nós, Poder Legislativo,. por uma autra lei , 
fazer rnvigorar a lei nullifica:da? 

O SR. ARTHUR LEMO.S - Não. 
O SR. GONZAGA JAY:N,(E - ·Por que? 
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.O SR. A.RTHUR LEMOS ..,.- Porque no caso o Tribunal terá exe1icido 
uma attribuição sua, No <le que tratamos, porém, o caso é outro. · 

'.O SR. GoN·ZAG.A. J .A.YME - Pois iai nós nos detemos deante dessa 
barreira, da impossibilidade do Po<le.r J u<ll.ciario poder transpol -a, 
competencia que a CohstitU'ição lhe traçoiu, por que es-te receio? 

P-Brgunto ainda a V. Ex.: por que repugna ao meu ·nobre collega 
acceitar a swprnmacia, a .autorci.<lade do Supremo Tribunal? ( Tro-
oann-s.e muitos apartes enfre os 8rs. Arthur Lemos,. M eniles de Alm13ida, 
ArlJolpho Gordo, Vicl/lorin.fJ ~Monteiro, Meb&lJJ e RiaymtltrwfJo éte Mi- . 
randa.) · . 

Não é minha intenção, em absoluto, ·discutir a legali<lade, a jus-
tiça ou injustiça do .a.cto do Supremo Tribunal Federal concedendo 
habeas-c.Çrpus no caso do Estado <lo Rio de Janeiro. Não trato abso-
lutamente deste .assumpto. O meu pen<sam6nto . foi apenas averiguar 
si o Poder Legi.slativo póde annullar rentença do Supremo Tribunal 
Federal. 

Ora, pela,a considerações qu~ acabo de fazer.,· visivelmente se con-
clue, no maior rigor dai logica, que o Poder Legislativo, em face da 
Constituíção, não póde annullar uma sentença do Poder J U'diciario. 

Si o Poder J udi\lia'l'io se exce<leu, si esta é a opinião dos honTa-dos 
SenadoT1es, a propria lei detennina qual o recurso - a rnsponsa.bili-
dade criminal dos seus membros, embora esteja firmemente conven-
cido de que, neste caso, eonoodendo o Supremo Tribunal a ol'dem do 
habeas-Corpus, fel-o no exer·cicio <le suá competencia . Si o Tribunal 
praticou uma acto para o qual era competer,te, claro é que não infrin-
giu nenhuma di!Sposição da Constituição ou da.s leis. 

Ora, sendo aooirn, é obvio que ao Poder Legislativo falta compe-
tencia para annullar o acto do J udiciario. Si o fizer terá concorrido 
para a rwina do .systema federativo, porque o 1Supremo TribU'nal não 
tem supremaóa sobre os outros po·deres, é o supremo regulador da 
harmonia e independenci a entre os tres, independencia e harmonia 
que são a ba:se primordial do sy•a.tema federativo. (N'11.iito bem; muiito 
bem. O oraé{;or é c1..11mpr:irn1.entac10.) 

O Sr. Riaymu1n•do de M:iranda - Sr. Pr.e-sidente, antes de entrai; 
na -01:dem de. con.sideraçõea que pretendo fazer em demonstração das 
razões ·que determinaram o meu voto na 2ª discus.são des;se projecto., 
desejo s·a:ber da Mesa si a emenda \'lubstitutiva apresentada na sessão 
de hoje pelo honrado Senado0r pelo E'Btado do Rio 1le Janeiro, o 
Sr. Eri·co Coelho, tem de se-r <liscutida logo e remettida á Oommissão 
V. Ex. conhece o Regimento. . 

O SR. PRESIDENTE - N aturalrriente tem de il' á Oommissão. 
V. Ex. coshece o Regimento. 

O SR: RAYMUNDO DE MIRANDA - Não o conheço bem, e demais 
podia haver outra deliberação. 
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Nestas condições, desde que a emenda v·ae á Com.missão, eu me 
limito a enviar á Mesa uma sub~emen<la, reservando-me para juGtifica1· 
as razões que a .determinaram po1· ocoasião da discussão do projecto 
com a emenda. 

A minha sub-emenda accreaoenta o seguinte : 
· "Nos ·iermos do decreto de 14 de março· de 1914, e pelos seus 

· fundamento.s constantes do 6° e 8° consideranclos." 
Preciso logo explicar · por .que e dizer quaes são -0s 6° e s.o con-

siderandos. _ 
O 6° considerando diz que a Constituição Federal garante aos 

habitantes do Estado o gozo da instituição local i;epublicana (art. 6q 
n. 2 e art. 63) . E como sancção. pratica a essa garantia contém a di::;. 
posição do art. 6° n. 2, que autoriza o Çtoverno F ederal a intervir no-i 
negocios peculiarns aos Estados para .a~eg1ual-a. 

O considernndo· 8° contém tudo isto e mais o dever que lhe in-
cumbe como Chefe do Governo Nacional de prever de mo.do a qÚ.e 
sejam · em sua plenitude garantid~ aos habitantes do · paiz todos os 
direitos ·que lhes r<')conheoe a Constituição e que assegura a paz ·int.erna 
da Nação. 

Esses dous consideri'm<los estão .de accôrdo com o principio e a 
doutmna que sempre sustentei <la tribuna do Senado, e as attribuições 
excepcionaes <lo art. 6° <la Constituição cabem exclu-sivamente ·ao 
Poder Executivo. 

Aguardo parecer pfira depois entrar nas minhas consideraçõ~s. 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 

a seg-uinte sub-emenda : 
Accl'f\séen te~se : · 
... nos ·termos elo d13creto de 14 <le março. de 1914 e pelos funda-

meittos constantes {los 6° e 8° considerandos. 
Sub-eme1Ma Saln das Eessõcs, 23 de j aneiro de 1915. -

Raymwido· de }/f iranda. 
O .SR. P1msrnENTE - A di3cussão fica suspensa afim de ser ·ouvida 

a Commissão de Constituição e Diplomacia sobre as emendas. 

SE·~·SÃ O D E .25 [)E JA N El<RO 

A' Commissão de Constituição e Diplomacia foram pre;:entes a 
emenda do Sr. Senador Erico Coelho autorizando o Governo Federal 
. .a n-0mear um iinterventqr no Estado <lo Riu de Janeiro e a sub-amenda 

P ar eoe11. 

do ·Sr . Sena<la.r Raymundo <le Miranda p ara que 
e.sstt intervenção se fa((a nos termos do ·de.ereto 
t1e 14 de março de 1914, com as limitações que 
indica .. 

Quando a Conimif!são o.ffereceu o projecto que já foi approvado 
pelo Senado em 2ª discmi~·ão, poll'derou· differentes ·alvitres, entre oa 
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quaes o que é indicado pela emenda do Sr. '8enadm· Erico Coelho, mas 
não o offeDece'u porque entendeu que maior offensa não ,se . podia fazer 
á autonomia do E stado que a-nnullar eleições já approv,a:das pelo poder 
competente onde o pleito coneu livre, :como todos asseguram, em que 
as apurações foram re•aliza•das nos termos a:bsolu'tamente legaes e em 
qu& foi reconhecido pela maioria legal dos membros . da Aissembléa 
Le:g·islativa um cidadão que é o :l-º Tenente Dr .. . Felici_ano Pires de 
Abreu Sodré Junior. 

O -outro candidato vot'ado tambem no, Estado, o Sr. Dr. Nilo 
P •eçanha, foi reconhecido em- sessão extrao1;dinaria, pela minoria dos 
membros da Assembléa Legislativa, e foi emporssado por um mandado 
de habeas-corp1is expedidci. em virtude de accórdão · elo Supnimo Tri-
bunal Federal, que 1"8solvetr em assumpto mérâmente politico, extreme 
de, sua compctencia, como em tres parreceres; appro<vados pelo Senado, 
já o disse a Commirssão. 

Como ammllar essas eleições? Com que direito? 
O, projecto em debate, já approvwclo pelo Senado, é a deducção 

logica das ,deliberações ,do Senado e elos termos da Mensagem do 
Sr. Pmsidente ·da Republica ao Congresso Nacional. 

Nestes termos, 'ª Oommi~são de Constituição e Diplomacia não 
póde drai· o seu ·a_ssentimento á emenda e á sub-emenda a que acima 
se refere, aconselhando ao Senado a :sua rejeição. · 

Sala das Oommiss(',es, 25 de janeiro de 19'15. - F . 111eaides ide 
A~rneiclci, P1•esidente e Relator. José Eiizeb·io . - Aleiicar Giii-
rracirãeB. 

O Congresso N a-cional drecret'a: 
Artigo unico-. E' autorizado o PrP-sidente da Republica a nomear 

cidadão de sua escolha, na qualid<.,de de iuterventorr, afim· de convocar 
o eleitorado vigente em 1914. a procedeT ás eleiç.ões presidenciaes do 
Estado ·do Rio para o quadriennio de go'Ver:no ainda não encetado 
regularmente e empo·ssar .os eleito.s, como a As3embléa Legislativa os 
investir nos mandato,; repre.sentativos. 

Sala das •Sessões, 23 de j aneiro de 1915. - E rico Cloel}io. 

Accrescente~se: 

.... nos termos ·do decreto de 14 de marco de 1914 e pelos funda-
ment<l's constantes do-s 6° e 8° consiclerandoS': . 

Sala das sessões, 23 de j aneiro de 1915. - R(l!Jj1n1i1tclo de .Miranda. 
- A imprimir. · · 

O Sr. Méndes de A1lmeida - Sr. Presidente, Tequ>eiro que 
V. Ex. consulte a Oasa si co,ncffde urgencia paira a continuação da 
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3n discnssfüo -do projecoo ll. 2, <leste anllo, cuj·o parecer da Commissão 
<le Constituição e Dipiomacia sobre a emenc1a e sub-emenda offere-
cid.a.s, acaba de ser lido. 

O. Sr. Prre:sli·d·ente - Os senabres que approva1u o Tequeámellto 
(f~ m:gencia que ~rcaba de ser formulado pelo homado Senadror pelu 
Mairanlaão., q<ueiram levanta1·-se. (Pausei.) 

Não ha numero no recillto; vae ·se proceder á ohamada. 
Procedendo-se {i chamada, verifica-se a auooncia d-0s Srs. Ribeiro 

Gonç:alves, Ribeiro de Britto, ·Francisco Glycerio e Axlo-lpho Gordo. 

. O Sr. Presidente - Respon:deram á chamada -apenas 3"0 Srs. Se-
nadores; não ha nu1u-éro_; fioa ·pTejudica<lo o requerimento. 

O Sr. Presidente - O Sr. Senador Mendes de Almeida :i:eque-
reu -que a Mesa consultasse -a Cwsa sobre si conoe-de ·dispensa de im-
pressão para o paTecer da ·Com.missão d:e ConstituiçãG e Diplomacia 
sobre as emendas apreoontada.s ao ·projecto <n.. 2, deste a.nno, de modo 
que o mesmo projec"to possa figurar na ordem do dia de amanb.a. 

Os senho·r-es que appr?vam o reque•rimento de· S. Ex., queiram 
levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

,-
SE·SSÃQ DE 25 DE JANEIRO 

(NOCTUR.J.~A) 

O Sr. João Luiz AlvÇ!s - Sr. Presidente, -só entro neste debate 
porque não façp parte da cohorte dos indifferentes, daquelles que 
Dante collocou na entrada do primeiro ci•rculo do -seu inferno, daquel-
les "che 11i8Ser senza lodo e senZ<a infiwmia", que viveram sem louvores 
e .sem -detracções. E, .si ao assumir posição neste caso, bem pouco me 
pr·eoccupam O•S louvores, d in ·o é que tambem muito pouco me preoc-
cuparão as detracções. 

Não me era licito, Sr. Presidente, silenciar deante do caso em 
di'3cussão, uma vez ·que, -desde que entrei a fazer parte dCY Congresso 
Nacional - Deputa.do pelo Estado ~e Minas Geraes, SerradO'l· pelo 
Esta-do do Espírito Santo - quasi todos os casos <le inteTVenção polí-
tica dos Estados teem sido por mim ou relata·dos ou d~acutidos, sus-
tentando sem1n·e as mesm:;itS theses e as mesmas doutrinas the•ses e 
doutrinas que pretend©- sust-entar neste m-0111ento. V enh~ fazel-o, 
Sr. Presidente, se.m conhecer o p_snsamento (J,9 Governo, venho fazel-o 
como representante 'da Nação, no uso de um direito constitucional, 
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venho fazel-o no uso do direito de interpretar a Constituição, venho 
fazel-o para justificar -0 meu voto. . 

Bem daro é que, Sr. Presidente, o honra:do Sen~or pela Hah1~, 
em uma de suas ·memoraveis orações, censurou a Comm1ssão de O.on;;;ti-
tuição e Diplomacia desta Casa, censurou a maio1'1i:a. d-0 Senado, 
dizendo: (Lê) 

"Qtrando aqui perguntei hontem de' quem era este projecto, 
.qu.ando interpellei hontem o·s grnndes orgãos desta Ca·sa si o pro-
jecto em debate representava -0 pensamento do Governo, não o 
fiz impe·rtinentemente, não o fiz indiscretamente, nãio o fiz por 
uma futilidade ·OlJ trma Tabugice oppo'3icioJJ.ista. 

Quando um projecto dessa. natureza vem solicitar os votos 
do Senado, o nosso direito é .saber si esse project-0 é mérament.e 
uma creação de grupos desta Casa, ou si a elle se acha ligada 
·poQ' qualqn'er laço a vontade wal do Governo." 

Respondo, pTeliminarmente: os projecto·s ·apresentados pelas Com-
missõe.s ·de qualquer da:s Casas do Parlamento significam o pensa-
mento destas Commissões, e o v-0to da.do por qualquer dellas significa 
o pensamento da maioria de uma ou de outra Casa, sem indagar d-0 
pelli!amento do Governo. 

E' tempo, Sr. Presidente, .de cada um dos poderes politicos da 
Nação se compenetrar elos seus deveres, das swas attribui.ções e da 
sua funcção constitucional, e ti-atar de exercel-::v;;; e cumpril-as sem 
preoccupação da competeucia dos outros orgãos dos poderes politicos. 

Cada um delles, na esphera de sua .acção., será chamado opportu-
namente a rn manifestar sobre o .3JSsumpto : - O· Executivo, vetando, 
si não concordar com a decisão do Legislativo; o Judiciaria, pelas 
suas sentenças, si .as decisões do Leg}slativo e do Executivo o.ffende-
rem os c1ireit-0s indivi.duaes. 

E' tempo, disse bem, po1•que a propria 11lensagem do honrado 
Sr. Presidente da Republica collocou a quootão nos seus devidos ter-
mos. Diz S. Ex. que, deante da duaJida.de rnsultante ·do habeas-C.Orp1.tP 
concedido a um dos presidentes reconhecidos no Estado do Rio de 
Janeiro, habeais-corpus que .S. Ex. sentiu-se no dev:er de cumprir., em-
bora discorda1Sse da doutrina nelle consignada, deante dessa dualidade,. 
entendeu que ao Poder Legislativo Fede.ral cumpria res0lve·r o caso, 
pelo 4ue convocou o Gongresso extra·OTdinariamente, submettendo esse 
ca.,so á sua deliberação. · 

Com a alta discreção, a elevada compostura, a nitid.a -compre-
hensão dos ·seus deveres, com qn'e exerce as suas funcções O· honrado 
mi~eiro, .qu~ Ol'a pr~sidc .os destinos da Republica, não podia dizer 
ma!s, nem faze~· mais. Reconhecendo a competencia do Poder Legis-
1.atiy,o p-ara deliberar a rnspeito. S. Ex. não- podia emittir o pensa-
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mento do Governo i1~·sta deliberação, porque o pensamento do Govmno 
se .emittirá opportunamente, pela sancção ou pelo véto. . 

A nós outros; legislador.as da Republica, incumbe decidn o casr 
submettido á nossa <ionsideraçãa, de accôrdo com .a Constituição, com 
as leis e com . os .dictames da politica, na elevada :3ignifi.cação· desse 
term-0, isto é, como arte de bem governar os povos. . · 

Ninguem podia, port·anto, interpretari· o pensamento do Governo, 
pTÓ ou contra este projecto; ninguem estaria autori2iado para dizer 
que o pensamento do Governo lhe era contra1rio , como ninguem estaria 
autorizado a diizer ·que . o pensamento do Governo lhe era favoTavel. 
O pensamento do Governo resulta claTamente da sua Mensagem, e 
della ·deduzo •que tal pensamento é : p1iimei1ro, qUJe ha •dualidade de 
Poder Executivo no Estado ·do Rio de Janeiro; segundo, qu<l ella pro-
manou da concessão do hQ,beas-c.orupi{,8, cuja_ doutrina o Governo não 
esposou; terceiro, que sobre essa dualidade deve dizer o Poder Legis-· 
lativo. ·E' · o .que estamos fazendo, é o· que o Peder Legislativo está 
dizendo. 

Entretanto, ao mesmo tempo que se quer saber :se o pensamento 
do Gov•emo é o do projecto e se censura a Commis·são de Constituição 
e Diplomacia do Senado e a maioria delle por ter approvado esse 
projecto em 2ª discussão , .\w mesmo tempo s-e diz: (Lê) 

"Ou essa doutrina é a ver.dadeir-a e tendo obedecido a essa dou-
trina, a decisão do Supremo TribU'nal Federal, o Poder Executivo 
Teconheceu· essa douti•ina, ou o PodeT Executivo não Teconheceu 
essa doutrina e, po1rtanto, não tinha que obedecer á sentença do 
Tribunal. Si obedece·q é porque reconheceu que o .Supremo Tri-
bunal tem o .direito de attribuiT-se a sua propria comp-etencia." 

'A <ionclusão é fo.Tçada. O Podqr ExecÍüivo podia obed1eoo1r á sen-
ten~,a e ao mesmo tiempo 4eclarar que o seu pensamento erá contrario 
ás ·doutrinas ·corrattÍ.tu:cionaes c.mstantes da mesma sentença. Além de 
forç&da, a conclusão envolve uma oens1ua, que eu admiro parta da-
quelles que,_ -antes de votiirem:, ·queriam que ;;;e diss~sse ·qual era o 
pensamento 0do Governo. 

O SR. A. AzEREDO - V o tair com. toda a úndependencia ; mas de 
accôrdo com o pen><amento do. Governo ! ... 

O SR. J d.Ão Lu1z Ar.VEs - A censura ~erve pa:ra demonstrar, 
J?ortanto, que não procede a critic·a á Commissão po·r não dizer qu·al 
e o pensamento elo do Governo. E sse pensamento já estava enunciado 
na Mensagem, claro e terminante,, tão claro e tão terminante .que :foi 
·elle .censm:ado, quando declaTou que não concord•ava com a doutrina 
do. Supremo T·ribunal Federal. 

A questão em ·debate, Sr. ·P residente, é de uma dualidade mani-
festa <le governos no Estado do Rio de Janeiro, dualidade em vi'rtucle 
de <leci:aão do habeas-oorpw; cumprido pelo Governo Federal. Acham-se 
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alli no ·exercicio -das funccões ele Pres~dente do Esta,do, dous cidadãos, 
de um lado, o Dr. Felici~no Sodor.é Junior, doutol' como · os que mais 
o -são ou -sejam neste p-aiz ... 

O SR. PEREIRA LoBo - Apoia{j_o. 
O .SR. J dÃo Lurz ALVES - . . . Tenente elo Exercito, posto que 

o dignifica e que o honra. _ . . 
O -SR. PIRES FERREIRA - Apoiado. 
O SR. JoÃo Lurz -ALVES - ... e o DT. Nilo Peçanha, de outro lado. 
Como se deram os reconhe-cimentos <le um e de outro <leases cida-

dãos? Dil-o a Mensagem, é publico e notorio : o Dr. Nilo Peçanhe 
foi reconhecido em uma sessão extraordin·a•ria, para outro fim con-
vocada, foi reconhecido pela minoria dia AssemMéa _ Legislativa do 
E.>tado e foi reconheci-do sem uma só acta eleitoral, porque eu desafio 
oue ellas sejam, ·apresenta•d-a:s ao -Sena'do, em plenario , pa:ra que S<? 

. vem.fique a :sua apuração. -
!As actas eleitornes foram to'Clas dirigidas ao edifício da Assem-

blé-a legitima e lá se a0ham _guardadas e devidamente -gn'a-rdada.>, 
O Sr. Dr. Feliciano Sodré Junior foi reconheáelo em épo.ca no:rmal, 
em sessão ordinaria, em vista das apurações parciaes das .actas -das 
secções eleitoraes, p~l-a maio:ria da A:asembléa Legislativa, no eclifici<t 
proprio. . _ 

O SR. PINHEIRO MACHADO - Após uma eleição livre, como con-
fessou o pr-oprio Senadm pela Bahia. 

O SR. J oÃo Lurz ALVES - A eieição foi livre como bem observa 
o nobre Senaelo•r pelo Rio, Grande do Sul. 

O SR. RrnEmo Go,N'ÇALVES - E ·a·cclamaclo em SP.ssão clandestina, 
ás 6 horas da manhã, cousa que nunc:i se viu senão no Rio -ele Janeiro. 

O SR. J o~:\o Lurz ALVES - Isso é um engano de V. Ex. 
_ De modo que a dualicladie é manifesta, é evidente, é inconte3tavel, 

é innegavel e ella tem por si a palavra insuspeita ele um elos. maiores 
juízes, do-s mais doutos juizes deste paiz, o Sr. Ministro Pedro lPvssa. 

Dada a dualidade, de quem a competencia ]_).ara dü-iimir o confli-
cto,? O caso é de excluaiva competencia do Poder Legislativo. 

1Sr. PTesidente, a historia s.a repete, e, xepetindo-Ee, · não wrve, 
comtudo, de lição aoe homens ! Eu vou d·ar-me ao trabalho, porque 
é ·rapido, de lêr a Mensagem do fü·. Dr. Nilo Peçanha aos Mcmhrôs 
do Co-ngresso Nacional,_ em 1910: (Lê) 

"Srs. 1.fümbros- -elo ·Congresso N acion-al. 
Tenbo -a 'hom·a de passar ás vossa.s mãos a representação que 

ai Asserubléa Legislativa do E stado do Rio de Janeiro, em data 
-ele hontem, me di•rigiu, enumerando os actos e "factos que occó1Teiu 
naquelle Estado, detiwpanc~o a fó1:ma republicana feé/Jenativa, pelo 
que, nos termos do art. 6°, ns. 2° e 3°, da Constitrnição, -soli~ita 
a i1itervenção federal. Effectivamente, installaTam-se duas Assem-
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M<fas dirigindo-se ·ambaa a 11úm. e p1-etell{lendo cada qual seT a 
legitima Assemb:lfa Legislativa, de o'.l'l:de - obvianien,te se veri-
fia.a ii,rn<a grav.e crise institucional, a que ciinipe ·accudir .com 
rernedio adeqwad~ . A que redaima a intervençãe- 0rgaruizou-oo sob 
á presidencia do Dr. Joaquim :Mariann0 Alves Costa, Presidente 
que foi da ultima legislatma e a qi1em cabia, noa termos do fü·t. 1° 
do Regimento, a presidencia da.s sessões prnpwrato-Tias da legisla-
tura wctual. 

Esta ·as·sembléai installon-se h0:m.tem e pela sua iRstaHação 
congratularam-se com e-lla, re·conhe·cfü11do .a s'U'a l;egitim:ii<lade, 3.0 
camaras munidpaes (ri.o caso .actw.al cerca cile 49) <lwaa das quaes 
pelá :metade de setvs membr0s., .das 48 ·qu.e tem o Es.taclo do Rio . de 
Janeito. A ~utra 0'1'gaE.iz6u-oo s'O'b a presiclencia do S'I.'. Dr. Mo-
desta .Alves . Pe1·eira <ltl Mello, Vice-Presidente que foi da ultima 
legislatura e tambem se installou hontem, coi're&pO•E.d.endo-re com· 
el1a o .si-, :Presidente do Estada. A dualidade de legislati11ras, c01no 
a dtutlidarle de g.over"1UJs, importa 11ecess.arriallne11,te em offensa cw 
n~'lssa regimen poltitico, compwnnette a fót·rn.a 'republicana fede~·a
tiva, pe~·turba a vi.~a social e p.oLi tica cw Estado e lesa os direitos 
dos cidadãa3. 

Cumpre, poüi, aosl po'dMes POLITICOs feile;'aes intervir urgente 
e efficazmoote, ·com o :,fim de restalll.rar a normalidade constitucio-
nal do. Estado, restabeiecer a sua ordem pohtica alterada e gann-
tir a paz. 

· De vossa: p1·ucl&1wia e ele vos8a sc~b'ed:oria (do Congr.esao, note 
o Senado) espero tom~reis .as providencias qlte entenderdes neces·-
,s.arias e convenientes, crom a urgencia que o caso re-quer, para qixe 
:.oe não; tornem mais fundas e graves ·as pei•tmbações que já .affli-
.gern as populações daquelle Estado. - Nilo Peçanha." 

Como se vê, a situação actual é, com V'antagem para ella, a mesma 
para .a qual 6 Sr. Nilo P eçanha pedia a intervenção ·do Poder Leg.is-
lativo, intervenção que o Sén·ado votou - apezar ·dos habeJas-cDr'pi1s 
concedidos á Assembléa qutl. naque11a hora historica, estava em franca 
oppoaição ao mesmo •Sr. Nilo Peçanha. 

Por que, então, o. auto.i1 da Mensagem, ao envez de pedir a .solução 
constitu0ional ao puder competeDte - o Legislativo - não foz com 
que os .§eus amigos pedi~sem um habeas-co1"J!us· ao Supremo Tribunal, 
·si mais rapicla, mais juridica (como hoje eusie11tam), irrecorrivel 
se:via 'ª decisão, •que, como ·ag01'.a se affirma, seria tambem a unica 
competente?.. . , 

Ao contrnrio, longe d13 respeitar Ôs habeas-corpus concedidos li 
facção op-posta, pediu-se a intervenção, por deliberação do Legisla-
tivo! -! 

Então fui força.do, peloa meus deveres, a· pronwnciar-me. 
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.Sustentei - naquella época - .a mesma d-0utrina que ora defendo. 
·00m ef:foitu, eis o que eu disso nn· meu disc1nso d~ 13 de ·agosto 

ele 19-10>: (Lê) 
· "Ha violaç.ão ·da fó1'1l.1ra 1·epublicana ]e.(~eN1:tiva no Estado do 

Rio, deante da duaJidade de assembléas. legislativas? 
Respondo pela affiirmativa, invocando. a opinião. do -douto 

cofu:meE.tado.r da :nossa Constiituição.. 
fü~sina Jo.Ão R~.RBA:i:.1ro : 

''A falta ou ees.'lação de govien<io em um Estado, ,a d111J,lidcide 
d'e g0;vernadores o.u de Oongressos constituem uma verdadeira sus-
pensão, violação G.u d.e.pravac;ião da fórma republie-ana. 

E' caso, pois, de intervenc;ião fede1'al e comprehende-se no 
·wrt. 6°, § 2°, da Constituição." 

"Em soccorro -da mesma -affirmativa , lembro. ao ·Senado as 
palaVTas do meu .saudoffissimo paitricio, jurista dos mais .a.catados, 
constitucionalista l'espeitado, não só no noss.o meio :forense, com0 
na Camara <las Deputados, o integro ex-Depu'tad0 por Min,as, de 
imJOOrecivel memoria, O· Sr. DT·. Estevão. Lobo. 

Em luminoso parecer, publicado no f!PJrnal dio Oorrvmermo de 
I 14 ele agosto de 1905, dizia e1le: ' 

"Onde ha poder em 'cliiplio,aba Hão. ha podel· ; não ha E.em leve 
simulação de ~órma Tepublicana. Este 1·egimen implica uma só 
autoridade constituida; exclue ·necessariamente a -dualidade." 

Este conceito elle ·O amparava oom. -a autorid.ade dos melhores 
tl'ataldistas, come HAitE, VON HoLsT, BLAE:KE, etc. 

Este eonceito, que julgo irrecusavel, me pennitte dizer que 
está violada, no Estado do Rio-, a, fórma reµwblicana, e que é. 
o oaso ele iÍntervengão nos teTmos do art. 6°, § 2°, d:a Constituição 
:E'ederal. 

Qual é, porém, -o poder competente p·ara decidir da inter-
venção~ 

'Coherente cout o que sustentei no parecer que formulei sobre 
a Constituição ·do Rio Grande do .Sul, -affo·mo ·que é -o Poder 
Legislativo. 

Poaso apadrinhar-me com João Barba-lho, que ·diiz: 
"Pela natureza essencialmente politica dos casoa que se pos-

sam compreJhendm· no § 2° do ·art. 6° a co>mp'etenc1ia para 'ª inte?'-
vençãio é incontestave1ment'e do Pode1· LegislP,tivo." 

"Com essa o.pinião con cordava, entre nós, o Conselheiro 
Ban•adas. 

Della 3ão. os ·commentadol:'es amel'icanos, dos quaes posso, . de 
momento, citai• PAsCHALL e ÀLF. GouR.D, e os co.mmentado1·es ar-
geutinos como VARELLA e JOAQUIM GoNZAL]jlZ. 

Entre ns argantinoa, peço licença para citar PERFEOTO ÀRA1A 
(Cormn . a la Ca111st. de la Naci.01i A.rg., 1908). 
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Diz elle: 
· "O Gov-erno Federal intervmn, diz ·a ÜOJ.lstituição Argentina. 

· Porém, .que deve entender-se por Governo Federal? Quem é 
es~e poder ~nterventor? Qrre ramos o c.ompõem? São os tres altos 
poderes publicos :___ Ex;ecutivo; Legislativo e J udiciario? 

... A Com.missão de exame da Convenção de Buenos A.ires, · 
1·edigindo este artigo, limitou-se a distinguir genericamente em 
que ·casos se deve exercer o DIREITO de inteTvenção e em quaes está 
o go.verno geral No DEVER de inte1rvir, á requisição das Pro.vinciaa; 
e, ainda que ·as 0-0nstituíl.ções de 1853 e 1860 não tenham sido 
de todo expTessivas; .as difficuldades não são tão sérias como pode-
ria parecer. o .GoveTnO Federal, como poder intervento-r, é con-
stituido peios poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, sendo 
que -Oada um intervém por 'differente modo. . . Em tal conceito 
jámais se entendeu .que o podeT de intervenção era uma· fa.culda·de 
·privativa e exclusiv.a de um dos departamentos do Governo, ~' 
nesee sentido, a pratica consentida entre n'ós foi a de deixar pro-
ceder discrecionariamente o E xecutivo no intervàllo das sessões 
legislativas e a de concorrerem os dous poderes (Executivo e Legis-
lativo) um dict.ando a leii. e ·outro executando-a·, •quando a inter-

. venção ·se tornou necess~ria no periodo daquellas seasões;" 
· Não ·acceito a di~tincção ( a.poiados) ~ quB tambeill. não é 

acceita por JOAQUIM Gql'l-.\zALEZ - quanto á competencia ·Conforme 
esteja ou não funccion~fn<lo o Oongre.sso, ·mas 1invoco o commen-
ta<lor por isso mesmo que, u:a occurrencia, é insuspeito." . 

Para mim, o · caso do § 2° do ·airt. 6° é de exclusiva compe-
tência do Poder Leg1islativo .. 

Outras podem eÀ'istir, mas ·aó conheço uma opinião que de-
clina do Congresso para o J udiciario a competencia p·arn intervir 

· na especie. E' a do com:µi.entador Aristides Milton. . 
Não me ·detenho eIT). refutm· o·s seus argumentos, porque, ape-

zar de Slta fascinação ; á PJ.~meira vista, eabarram neste. postulado 
·d~ nosso diTeito publicq - o. Poder J udiciaTio não pôde decidir 
de questões pura:i;Ilente politicaa sinão decidi-r em especie, .da garan-
ti-a de-: di11,étos i1;Jcdividúàes.- (Apoiicidos.) · · 

-<; •• ·~: .... . .,- ..... ,. ' • i ~. ' 

Foi este o ineu' voto, então, no caso· do ·E atado do Rio; este tem de 
ser, nece·ssariameiite,. o meu voto no e.aso .actual do Rio de Jane.iro , 
verificada a dualida;de de poderes e sustentando que a competencia 
para resolver sobre esta dualidade cabe ao Legislativo Fede-ral. 
· ·o SR. A. AZEREDO - Mais positiva ainda. · 

O 1SR. Jo.io Lurz ALVE& - :A. doutrina americana tem .sido esta, 
constante · e inilli:divel. Os ~ulga.dos. am~ricano~ te~m sido estes, em-
bora se possam citar casos ·sf)m ~pphcaçao pre01aa a hypothese occur-
rcnte, citações faceis de comprehender, porque, como bem disse um dia 
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~~ .Oa~~ni,'.· ~)h: Dr. Augusto de Freitas; talento de ra•ra competencfr, 
e parlamentar de alto valor, na jurisprudencia. americana &e encoü-
trarão decisõe.s par.a todos os paladares. 

Facil me seTá - e vae ser, porque v~u-me prevalecer da obra do 
nobre Senador pela Bahia - fazer innumerns citações. Não fujo, por-
tanto, ao escolho .de que nos mandava fugir o. eminente constituciona-
lista argentino, Banaquiero:, quando dizia: (Lê) 

E's preciso al mismo tiempo de3pojar-se de un mal que se. 
de.sarrolla con mpidez enfa'.e nosotros: el fum·r de las citias." 
Abandonemos o fmior das cit.ações." 
Mas, accrnscenta o Irl:esmo .autor, _ precisamente sobre a que3tão 

das inte1·venções : 
"Cada vez que se ventila alguna. cue~tion de cualquier natu-

•raleza que se·a, cada ·cual aporta tal cumulo de citas, que concluyen 
por confundir el criterio .de la 'mayoria, po•rque el pro· y el contra 
estan apoyados por un regirnJen,~o ele citas.1' (OoNsT. ARGENTINA, 
p. 176.) 

Mas, Sr. :Pr.esidente, não me furto ao prazer de citar. •Ser-me-hia 
facil tmzer- os autores, mas encontrarei o trabalho feito., com duas 
vantagens : uma, a autoTidade do tiraductor e a do ·é_onstitucíonalista ; 
outra, a de não se dizer que eu: sou tr'liiluttore-tradittore. _ 

Pe1·mitta-me o ·Sena.do, permittam-me os meus illustres amigos, 
que me estão. com tanta benevolencia ouvindo, que leia paginas que 
são por demais conhecidas do Sena:do, mas que não são ·da opinião 
publica, porque o livro não chegou até lá, mas que podeTão ser quando 
peTtencerem .a um discurso, guie terá di-vulgação ma.is facil, p:ermitta-me 
o .Senado que leia as citações já feitas pelo honra·do Senador Ruy 
Barbosa. 

·No notavel n ·abalho - O direito . .elo A·ini2'zonas c~o Ac1·e S'epten-
trionial - dizi.a S. E x. : (Lê) 

" ... sempre sustentou a Oôrte Suprema não lhe ser lici to 
intervir no exércicio ·politicv do poder {la legisla tura ou do Presi-
dente, e que não. podem constituir objecto de Litigio perante ella 
as qiiestões voliticas de sua 1uaturez.a .. " (§ 63, 1° vol., pags. 152.) 

E o notavel jm·isconsu:lto indaga qual o meio di.scriminativo das 
questões politicas e invoca a lição dos mestres, para em seguida com-
mental-as. 

Cita .então rStoq, P omeroy, Miller, Ooxe, Bryce, Thayer, Hitch-
cok, Carson, Elliot e Basset Moore, par.a demonstTar que - na -dou-
trina ame•ricana - é principio pacifico (d ogma, diremos nós) ·que ao 

. Judiciario escapa competencia para decidir de questões - sirnple.s-
n~ente, pim11menBe, mfra!lnien&.e poZ.itica..s ( § 64, pags. 152 a 156.) : (Lê) 
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"1íaás, como reconhecer este genero especial de questõ~~? 
Qiraes as questões m1fraxrnente, u111ioarmente, e:i;clu.ô'ivarMnfJ.e po~tl
cas? Obvio é que as Telativa::> ao exercício de poderes méra, uwca 
e exclusivamente politicos:" (§ 65, pag. 156.) 
Quaes são taes questões? ... 
O eminente Senador pela Bahia, que as rosume em uma ·synthese 

bTilhante, a que no,s referiremos, cita em abono de sua opinião, além 
de Hitohcok, ThayeT, Marshall, Carson, Oarlier, ~W.ilson, Story, Su-
therland, Goodnow, etc., os seguintes: 

Hare, que "classifica especialmente as decisões do Governo Fe-
deral sobre os casos d!e dual.idade no G.overno il.os Estados"; Baker, que 
"especifica apenas o poder dado ao OongreS'.S'o de reconhecer governos 
est4diw..8-S; Rand!olph, que reconhece "o m-bitrio inconte1Stavel iao PTe-
sidente e ao Congresso, de estàbelecer, de jw·e e éée facto, em quem 
reside a •soberania de um·a região; Harriso:n, que consider-a e:irelusi-
vamente político o Teconhecimento "do verdadeiro gove1'Ilo de um 
;Estado". (§ 6°, pags. 159 a 162, etc. ) · 

Mas, Sr. P.residente, temos por nós a opinião do honrado Senador 
pela Bahia, ·que no seu citado liv-ro relembra o que escreveu na AmnÍis-
tia mversa, pag. 11i, e que é

1 
este lapidaT conceito: (Lê) 

"Disputam em um Estado a legitimülaite de doiis g.oven1J0s 
differentes. E' jtrdicial a pendencia? Não, poTque (note bem 0, 

Senado) porqi/Je os direitos ( ouç·a bem o Senado) - os direitos 
são fundamentalmente ppliticos." (§' 66, pag. 162.) 
Mas, Sr. PTesidente, em. que fllldou o :h.onra<lo Senador a sua 

tão niti<la, tão categorica e tão in·ecusavel proposição? 
Elle o diz: - na decisãp da Suprema Côrte Americana, no caao 

Luther v. Borden, a que em breve faremos allusão. 
O nobre rnpresenta·nte <la Bahia synthetiza assim os casos em que 

nã0 pócle immiscuir-se o Poder Judicia>i·io, porql!l.e são, elle o diz, casos 
"da acção diacrecionaTia no Chefe da Nação e no Oo.ngresso: (Lê) 

1 º, a <leclaração da ~erra e a celebração da paz; 
2°, .a mantença e direcção das l'elações diplomaticas; 
3°, a verificação dos poderes dos Tepreoontantes dos paizes 

estrangeiTos ; 
4°, a celebl'ação e rescisão de tratados; 
5°, o reconhecimento da independencia, soberania e governo 

de outros paizes ; 
6°, a fixação das extremas ·do paiz com os seus visinho.s; 
7°, o regímen do commer·cio internacional; 
8°, o commando e disposição de foTças militares; 
9°, a convocação e mobilização da milícia; 

10º, o reconhecimento do Governo legitimo nos Estados quando 
contestado entre duaa parcialidades (!!),etc. · 
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Não é este precisamente o caso~ Contra a evidencia se diz que 
não e vel'emos· a improcedencia dos argamentos em contra:çio á lim-
pidez daquella these na hypothese occurrente. · 

Disse eu, pol'-ém, Sr. P•resid~.mte, que a --doutrina amerieana, de-
fendüla ·por todos os seus co-n&titucionalistasr eonforme a eitação do 
livrO' do he-ma<l0 Senador pela Bahia, tinha por fundamento, p0•r S. Ex. 

_invoc·acfo, .a d.eásã0 da ·Suprema 00rte, no caso L11.other v . Bor.ilen. 
. Dessa, decisão no:s -clá noticia, entre 0s não liJ,inda citados, W e.od-

burn. ~The Ameri-ioan Repiiblic., ecl. de 1!f03, pag. 173) , nos seguintes 
termos : (Lê) 

"Notavel debate se tr·avou para :saber a qual dos ramos do 
GoveTno incumbe a garantia da fórma rnpublicana de governo. 
A Suprema Oôrte decidiu que - "segundo o artigo da Constitui-

. ção. (ae.melhant'e ao nosgo art. 6°, § 2°) c0;:ro.pete ao Congresso Te-
solver qual é o governo estabelecido em um Estado . 

. . . Esta resolução é o>hrigatoria para os ©>Wtros clepartamento3 
<lo Go'Vemo e não pôde ser qflMstionada em ii,m trib'll/f{/Jal jiu11Jcial." 
O Senado conhece a dualidade de governos E.O· Rhode Island, a 

rebellião Dor e os actos que deram logar á esta decisão ela Suprema 
Côrte. 

Além desse, podemos i·eco:rdar oa casos da Luisiania, ~m 1873 e 
187 4, ambos de dualidade de governo e de assembléa . 

. No caso de dualidade de gove·rno, entre Kellog e :Me. Ennery, 
foi este empossado, po1· mandado elo Juiz F eclenl do Districto., seu 
partidario, com apoio ela força publica. O Presidente Grant reconheceu 
Kellog e o Senado Americano, depois de notavel pareceT, annullon• o 
acto daquelle juiz. 

A respeito dease -caso, eis como oo pronuncia Oooley, tantas v-ezes 
citado em contraposiçã·o á nossa these: (Lê) 

"E que Govemo mais despotico haverá do que o designado 
por um mandato judicial e sustentado pela força militar ás ordens 
de um juiz para -quem a 111i é o seu arbitúo ?" 
A competencia para dirimir a dualida<le de govemos em um 

E stado é do Poder Legialativo Federal, doutTina esta geralmente aca-
tada na .America elo N OTte. e constantemente prégada e acceita entl'e 
n6s e na R epublica. Argentina. Não quero · cita·r os commentadores 
argentinos; citarei, entretanto, alguns dos nossos, citaTCi, por exemplo, 
Amaro Oavalcanti, "um dos mais doutos juizes bTaaileiros" , na justa . 
phrase do Senador Ruy Barbosa . . . 

O SR. A. AzEREDO' - Apoiado. 
O .SR. J Ó.Ã.o Luiz ALVES- - . .. ci tárei Pedro Lessa, que ainda ;no 

ultimo voto sobre o habeas-co1·pus .. . 
O SR. A. AzEREDO - N otabilissimo magistrado. 
O Sn. JoÃo Lmz ALVES - .. . se ma11ife.stou nesse sentido. Citarni 
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tambem, embom estejam agora na corrente opposta á nossa, o nobre 
Senador por S. P.aulo, cujo nome peço lioença para declinar, o 
Sr. Adolpho Gordo. . . . . 

O SR. ÂDO·LPRO GORDO - -Sempi·e sustentei esta opinião. 
O SR. Jolo Lurz Â.!.VEs - ... e o nobTe Senador pelo Estad-0 de 

. Goyaz, que infelizmente se acha ausente, o Sr. Leopoldo de Bulhões. 
O honrado Sena-dor por S. Paufo, o Sr. Adolpho Go-r~o acaba 

de dizer em aparte, que sempre teve essa opinião. 
O SR. .A. AzEREDo - Chegou mesmo a ·dizer que ·si fosse juiz, 

vota-ria contra à ·ordem de habeas-e-0rpits. · 
O .SR. Jo.Ã:o Lurz ALvEs - Eis o que S. Ex. sustentou no seu 

ultimo discurso : 
"Os arts. 59 e 60 da Constituição Politica, est·abelecendo os , 

casos em que os juízes e tribunaes, e em que, especialmente, o 
SU'premo Tribunal podem processar e julgar, não incluem, em 
qualquer de suas disposições, o acto da intervenção. 

Certo, o Poder Judiciario Federal é um poder politioo, em 
nossa organização, porque tem a missão de v.elar, na phr.ase de 
Laboulaye, pela .Constituição - easa aTca santa em que o povo 
tem depositadas .as -suas libeTdades ; porque é, no dizer de Càinpos 
Sa11es, a pedra angular i<lo ecLificio federal e o unico poder capaz 
de defender com efficacia a libeTdade e a autonomia individual. 

Mas de que modo o Poder JU'diciario- Federal exerc.e a sua 
missão política~ 

InteTpondo-se entrf:l a Constituição e oa demais poderes, fe-
deraes e estaduae-s, par~ · impedi-r que seja violada, decidindo que 
0 ão nu11os e inapplicave~s os actos e leis que consider.ar contrarios 
á mesma Çonstituição, :pia3 circumscrevendo sempre a sua acção 
a uma e-spher11: de d-ireí,tos privados, de inberesse.s indivicl1iaes e 
julgando casos conoretOfl. 

Esta é a opinião q-qe sempre suatentei. " 
E, em respo·sta á peTgunfa :rn.inh'a, S. Ex. declarou que, como juiz, 

negaria o habeas-co1·rws ao -Sr. Nilo Peçanha, por entendeT que parn 
isso faltava competencia ao Judiciario, ·desde que o caso era e é político. 

Estou, po·rtanto, bem amparado, mas ainda tentho a opinião do 
Sr. Leopoldo de Bulhões. Disse S. Ex., no seu discmso de 8 de agosto 
d.e 1895, publicado nos Dociirnentos Parl,a;menfüYlt!S, vol. 1º, pag. 300, 
depois ·de longas e doutas cq.nsiderações sobre o projecto regulamen-
tando o art. 6° -da ·constituição, e depoia de estudar as Constituições 
americana, argentina e mexicana: (Lê) · 

"De sorte que, consultando a jm·isprudencia ·doa povos que 
teem .instituições iguaes ás nossas, vemos que a competcncia do 
Legislativo na · mate-ria de que tTatamo-s (-art. 6°, § 2°), está esta-
belecida, já noa factos, j~ nas leis, já nas decisões dos tribunaes." 
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Firmada, portanto, · ·a doutrina da competencia do P.ocler Legis-
Jati vo, com exclusão do J ucLiciario, para decidir da, dualidade de 
Governo, decidir de uma questão exclusivamente politica, doutrina 
unanimemente aoceita no Brasil, procura-se illidir., no caso em 
debate, este po.stulado innegavel, incontestavel, claTo como a luz do 
dia, com estes dous argumentos: primeiro, quem decide si o caiio é ou 
não po1itico é o pl'Oprio Supremo Tribunal Federal; segundo, o caso 
de .que se trata não é um caso político. 

Qu.em decide dos casos políticos é o Supremo T·ribunal Federal, 
disse o honrado Senador pela Bahia, no seguinte trecho: (Lê) 

"Dell1lais, senhores, toda essa ·algaravia pretenciosa e ôca 
(a noss;a) se desmancha ao contacto de uma noção posta pelo · 
senso cómmum ao alcance dos menos agudos e ingenuos. 

Realmente os casos polivico.s excliiem a acção da Justiça. Mas, 
quem define os casos políticos? Essa é a questão maxima. Easa 
Ç a questão· essencial." 
E .S. Ex. accrescentava: 

"Eis, pois, Srs. SenadoTes, a queatão reduzida agora, a ques-
tão formulada ago·ra; no seu ponto culminante. Sim, nos casos 
absolutamente políticos, nos casos exclusivamente políticos, no3 
casos indiscutivelmente políticos, é incompetente a autoridade ju-
dicial. Tufas, qual a autoridade que decidirá os casos político.;; ? 
Ou essa autoridade é do . proprio Poder J udiciario, sendo · elle 
então um poder investido no 'direito de limitar a competencia aos 
outros dous, ou essa auto.ridade reside nos outros dohs, e então 
a ·competencia· dada ao Poder J udiciario para. ·Conhecer da consti- . 
tucionalidade ou inconstitU'cionalidade dos actos dos outros dous 
i)oderes se .acha inteiramente burlacla." 
De modo ·que, p~i·a S. Ex., cuja opinião •ae antevia no seu proprio 

trabalho sohre a questão do Amazonas, quem decide elos casos políticos . 
é o proprio Supr.emo Tribunal Federal. I&to é préga1· a 01n1nipofoncia 
absoluta e completa desse Tribunal, como hei de demonstrar dentro 
de poucos momentos, omnipotencia iiicompativel com um reg.imen de 
pode·res definiclo-s, harmonicos, independentes e responsaveis. 

Mas o proprio Sr . .Senador Ruy Barbo·sa não escapou ao teconhe-
cimento dessa verdade, pois qu<e ,. dep.ois de dizer no seu discurso de 
21 de j aneiro: (Lê) 

"Proferiu o Supremo Tribunal Federal . uma sentença nos 
limites {la competencia que ezz.e a si 'YJi.eSmo .cittribwe, muito com-
petentemente, como o unico dos poderes q1ie póde att1ibuir e 
fiTmàr sua propria competencia e delimitar a .competencia dos 
outros dous", · ' 

ponderava S. Ex., com ver·dade, no seu discurso do· dia seguinte (22 
.de janeiro) : (Lê) 
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"Qn'e ruinosas e <lest111idoraa consequencias não 1•esultariam 
para logo, si ficasse pr.atieamente entendi.do qne os. va-rios poderns 
julgam € decide cada qual independentemente a extensão da .com-
petencia que a Constituição lhes' attribue ! Tão amiud;a,lias sm-iam 
as colliaões entre a administração e a legislatura, q;uanto entre 
amb,as e ri J u,Stiça ! ! .. . " 

Mas, acompanhemos a argumentação adversa. Quem define os 
casos políticos~ 

Quem define os casos políticos é a doutrina, é a Oonstitui1<ão, 
é .a lei. 

A eate proposito, me permitto a liberdade de lêr algumas -linhas 
d-0 um trab.ilho ·que p:uhliquei na Bevist.a do Sup1"e1no Tribwval, em 
defesa do meu projecto sobre a responsabilid·ade dos J uizes· da no3sa . 
Suprema Oôrte : (Lê) 

"Ora, se não rn contesta, porque é dogma juridico-cons.titu-
cional, que escapa á competencia <lo J udiciario a decisão dos casos 
exclusivamente políticos, for·ça é reconhecer que, si elle a profere, 
commette excesso de funcção, o que quer dizer, incide na sancção 
do art. 226, do Oodigo J?enal, cuja .applicação os críticos do pro-
jecto accei tam .. . 

Procuram, po1,ém, eiscapar a essa irrecusavel conclusão, d.i-
zendo qll'e é certo que o J udiciar.ÍO não póde decidiT ele queatão 
méran;iente política, mas que só a elle mesmo compete, em cada 
·ca•so concreto, dizer si o assumpto é ou não exclusivamente político, 
isto é, só a elle proprio incumbe traçar os limites de sua ~om
pet,encia ! ·! 

Esta these conduz á irresponsabilidade e á dictadura judi-
cianas. 

Com effeite>·, Tespo1p>avel por excesso de funcção , se-rá o 
proprio accusado o Juiz desEe excesa0 ! ! 

E tal caso, •será elle poder nnico, porque, devendo 8er obedeci.do 
pelos ou.tros em suas decisões, .é - theoricamente .e praticamente 
- incontra&tav:ei e irresponsavel. 

O absu:r<il.o a que leva a prnmissa, poia que supprime a inde-
pendencia d·os outros poderes, elimina a ·sua h aTroonia, a:b0[e a 
l'esponsabilidade con.stitucion.al do J udiciario, gera a sua omni-
potencia, contra.ria ao regim.en de attribuições oon&titucionalmente 
definidas, basta pua jus·~ifica,r o nosso modo ·de encarar o magno 
assumpto. 

Não pód~ ficar ao arbítrio dos 01·gãos d.e um dos poderes a 
faculdade de, poT si sós e sempre, Tesolverem que um cleterminad·o 
caso é de sua exclusiva cpmpetencia. 

Affirmal-o é sustentar que ta.ea orgãos podem im.rnunemente, 
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iste· -é, irresporliSavel:m·ente, usurpar funcções, eliminar a a,cção in-
·cl.ependente e harmonica dos orgãos dos outros poderes. 

Com eff.eito, si o Poder Legislativo vota.T um.a lei que exceda 
-0u. viole a sua -competencia constitucional, o Poder J udiciario 
pôde intervir parn garantir o direito individual violado po1' tal lei. 

Si o Poder Executivo exorbitar de sua competencia consti-
'tucional ou legal, não só o J udiciario pó.de declaraT nullo o seu 
acto, garantindo o direito individual violado, como o Legislativo 
decreta1:-lhe o impeip,chrne-:nt, eiem prejnizo da acção ordina-ria 
contra o condémn:ado. 

Mas, acceita a the2e que impugno, si o Judicia.rio mani.fes-
tament·e exorbitar, não ha como l1he ir ás mãos, uma ·vez que elle 
é o unico e exclusivo arbitro de sua propria competencia. 

Seria um poder irresponsavel." 
VozEs - Muito bem!! 
O SR. ARTHUR LEMOS - No regímen da responsabilidade de todos 

os podeI'les. 
ü Sii. Jo.io Lmz ALVES - Quem define os casos politico,a, . disse 

.err, é a -0.outrina, doutrina prégada :pelo maior dos nossos ccmstitucio-
n.ali;sta-s e acçeüa por todos os constitucionalistas do noaso paiz. E' a 
Constituição, que ahi está. determinando, Il\.l art. 6°, a competencia da 
interven~ão nos .casos políticos, a ·Constituição, qu.e ahi está mostrando a incompetencÍ'a d.o Judiciario parn decidir questões políticas, pois que 
nfio as indli'iu na discriminação das suas attribuiçõea ju<liciaes, con10 
muito bem reconhece o honra,do Senador por S. Paulo, o Sr. Adolpho 
Gordo. E' a lei que nós podemos fazer, para. o ·caso concreto·, porque 
como bem disse o Sr. Amaro Oavalca.nti, "um dos mais doutos juízes 
brasileiito;;", o que não me canço de rnpetir e o faço com praze·r e sin-
eeri.dooe : (Apo1Ja,dios; muito bem.) (Lê) 

"''Oumpl'e tambem 1embrar que, mesmo po1· ·1Jia, de legislação 
ier.dina,ria,, se poderá bem precisar as . varias condições .e circum-
.stancias em que tenha logar a intervenção judicial sobre os actos 
legislativos .'? admjnistrativos, de maneir;a, a evifiar, quanto pos-
sível, os ?'.ri~ce.nvem'.erdes i/Ja deslw.rmonia, oii canflic.tos ent1'.e os 
1·espe.;tivos poderes. 

(Regimen. Feder;a,tivo, pag. 244, no.ta 58 A.) 
De modo que, Sr. Presideillie, ·a doutrina e ·a Constituição teem 

como irrecusavel que .o caso é político; que o caso é de exclusiva cóm-
petencia do Poder Legislativo. Dizem, porém: não; o 'Caso não é po1i-
tico; trata-'se de um direito individual violado, garantido por uma 
ordem de .hab-ea:s-corpv.ip: FP o que idiz o honrndo Senador pela 
Bahia :· (Lê) 

·1·11.fas o caso -0essa de ser méra,mente político desde que nelle 
·~e ei:woivem direito.a Zega,es de uma pessmi., de caraeter privado ou · 
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pitblic•o, judicialmente articulaclos contra outra. Porque mén1,-
·niente político é só o caso em que um d<;>s poderes <lo Estad_o exerce 
uma funcç.ão ·de todo o ponto discrecionaria; e não se póde ter 
·como discrecionaria uma funcção que encontra limit.es expressos 
em-um direito legalmente, defini:do." 

Logo, concluo, não ha questões méramente políticas. Toda a distin-
. cção feita pelos autores, toda a jurisprudenci a da Suprema Oôrte 
Americana, toda a jurisprudencia <lo nosso Supremo Tribunal, é uma 
vã logoma-ohia . .Ou a these de que o caso político escapa áº competencia 
do J udicial'io é verdade.ira ou não. Para seii ve·rda d eira, porém, não é 
acceitavel a distincção feüa, pois não haverá nunoa, em uma dualidade 
de governos - •quem não pos.aa invocar o ·direito de ser o governo 
lcg.itimo. 

:M:as, <lo que Ee trata, Sr. P ·residente, é elo dheito individual do 
Sr. DT. Nilo Peçanha? Oonstitue a presidencia do E atado um direito 
individual, ou a presidencia de um Estado é um simples mandat-0 do 
povo, no ·qual sómente rnside o direifJ.o de escofüer os seus mandatarias · 
reconhecidos por OTgãos competente.a do Estado - e, no caiso de du·ali- . 
dade, pelo Poder Legislativo Federal? (Muito bem! ) Si a pres-idencia 
de um Estado pócle ser garantida por habeas-corpus, como direito indi-
vidual, a que fica reduzida a these elo honrado Senador pela Bahia, de 
que escapa á competenda do J udiciaTio - a decisão ·do caso de legiti-
midade de Governo, quftndo disputado entre duais parcialidades? 

Em apoio, porém, de sua these a·ctual, invocou S. E x. -0 caso M.illi-
gan e ·a opinião <le Balwin. 

Eis o caso :M:illigan, como S. Ex. o expõe : (Lê) 
" F igu1remos, Sr. P residente, ·outro ca.so - e destes casos 

temos nós precedentes na Jurisprudencia dos Estados Unidos. Foi 
em mil oitocentos e sessenta e tantos, em 1~67, creio, qU:e se veri-
ficou nos E stados Unidos o caso ::M.illigan, em que Dudley Field, 
um dos maioTes jµristas americano1s, -0 mitor da codificação do 
Direito Internacional, compa-reoon<lo ante a Suprema Oôrte Ame-
ricana, presidida ·por Taney, para solicit-ar a gar.antia de vida 
em favor <lesse arµericano, que acabava de ser condenrna<lo por 
um tri-bunal militai; á pena de morte. A Oôrte Suprema, accei-
tando -0 pedido, concedeu o habe.as-co1·zJfUs . 

E' um caso que entre nós se póde dar. Figuremos a hypothese 
da organização, entre nós, de tribunaes ele exoopções, <le J uizes 
militares, que con<lemna·ssem um brasileiHJ. ou um estrangeiro 
rnsidente entre nós, á pena ".de morte, deante da noasa Constituição 
que não a admitte si.não .e,m caao de guerra. Qual o recurso ao 
-ameaçatlo pa·ra salva r a sua vida, para arrancal-a dos juízes que 
o condem.hav·am· a perdel-a, qual sinão o Tecurso do lw beas-corzJU1s? 
Haveria um tribm+al federal que o recusas2e? Mas ueHta hypothese 
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o habeas-·cor:pus seria uma sentença definitiva que pon1,1. terltlb 
·a um processo concluido. 

Aqui está, -Srn. Senadores, o em que me fundo eu para sus·.:'. 
tentar o cabimento juridico do hab~as-oorpus no caso de que oo 
trata." 
Como se vê, o que estava em jogo, era um direito individual .:....:... 

u direito á -i1.da: - não era um ·caso político, não era um caso ao qual 
&e possa asoomelhar a <lualidade de poderes e o exercicio ela prnsi-
dencia de um Estado. 

Alli,- a Suprema Oôrte, por julgar · incon.3titucional a sentença 
proferida por uma cõrte marcial, ccmcedeu habeas-corpits, P,ara ~a
rantir a vida e a liberdade individual de um cidadão; aqui é a .disputa 
entre dous cidadãos sob1,e 013 seus titulas á presidencia de um Estado·. 
· Mas o 'honrado Sena.dor. invocou ainda á opinião ·de Baldwin, qúe 

diz: (Lê) . iJ • LLI Í 
" Quando se contesta o direito a um cargo poli.tico, os tribu-

bunaes; a niJJo serr qwe haja ít.lg:wma di,sposição constit</J,'.CiOnal em 
· contmrio, podem ser p'11ov•ooados a decidir. Esta proposição é ver-

diadeir.a, ainda a respeiéo dlo c.arg·o de Gov-ernador. E' um remedio 
·este, de que se tem abusado, comquanto em raros casos, a be,m de 
interesstJs ik partidos." · 

Esta. opinião, dis2e o eminente Senador, tem por assento dous 
arestos· da Suprema Côrte.: um no caso Taylor v. Beckham e oufro 
no caso. Boyd v. '.Dhayer. · 

.Fundando-o-e na opinião de Baldwin, que .S. Ex. leu e eU'. rdi, 
-que s. Ex. gryphou: e eu grypho, suste1ltOu o honra.do Sena<lOT que· 
quándo se contesta um direito a· um cargo político o Tribunal, a não 
ser que haja alguma disposição constitucional em contrario, póde ser 
'p'rovocado a· decidir. 

Baldwin tratava da competencia dos Estados, nos E stados Unidos, 
onde algumas Constituições attribuem aos tribunae·3· locaes competen- . · 
eia <l~ or<lem política. Por i:>so Baldwin <liz: (Lê) . 

" quando fle contesta um .diieito a um cargo político, o Tri-
··bunal, a não ser qwe haja .algwna clisposição co1vstituoi.onwl em . 
confraria, etc." 

Veremos si é o nosso caso. Antes, porém, examinemos 9s arestos 
citados. 

O caso Taylor versus Beckham é um caso de appella:ção de uma 
Oôrte Estadual para a :Suprema .Oôrte, e a Suprema Oôiite nada · .deci-
diu sobre a legitimidade de um ou outro cidadão. Por consequencia 
nã'o firmou competei:icia. · _ · 

· No Cflso Boycl versus Nebraska, ~ •Suprem'! Oôrte cleeicJiu · da 
inéomtitu·ciona li<lade .de . um a lei do E 9'tad:i <le ·Nebmska, que ti.nha 
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Cleu<:to as31m contra o ttrmmante e claro preceito da emenda u. 14 
da Constituição dos E stados Unidos. · ·. . · -

A Suprema Oôr1.e .éonsiderou inconstitucional. a lei do Estado 
de Nebrafaka, q1ue privava elo direito de voto activo e pas3ivo · ·OS cida-· 

. dãos . natun.lizados, e . o fez porque ·a emenda n . . 14 da Ooi:l.3tituição · 
da União proh1biu aoa Estados restl·ingir os direitos dos cidadãos natu- • 
:ralizados . .fortanto, não decidiu de caso politiço, como ·se o define e o 
definiu o honrado Sem:dor sinão de caso constitucional, perfei tamente 
constitucional. 

l:'or consequencia, S r". Presidente, a citação não soc_cor i·e a opi:-
ni.ão que impugnamo•s. 

Si, pois, é incompetente o J11dicial'io para decidir da dualidade 
de poderes, si ·O caso· não é de direi to individual ou de direito púvado, 

-. hy.pothese ·em que .se poderia pedir a gamntia judiciaria , parece logico 
concluir que a competencia ao Legislativ-0 fi ca <le p é, embora outros 
argumentoa em contrario, que vou abordar. · 

·u m delles r efere-se á extensáo do · direito de luib.e.as-cor7n/,S no · 
nosso direito constitucional, e o outro á nossa acção, apezar do habeas-
corpus concedido. . · . 

. A extensã0 do hab e.a''8-·corpu.s ·na opi.nião do honrado . Sen.ador cl 
a3sim definida: (Lê) 

" Desde que a Constitu ição, .Srs. Senadores, não particula-
r:i_zou .. us di reitos que, com o luib e.,as-oorpit,S, queria: proteger · contra 
a coacção ·OU ·contr a a violencia, claro está que o seu propo,3ito 
era 1escuclar contra· a violencia e a coacção todo e qualquer direito. 
que ellas podiam tolher e lesar nas ·3uas. manifestações." 
:E acerescenta S. E x. : (Lê) 

" Logo, · Srs. SeJ.tad-0res; o habeas-corvus hoje não está cir-
cumscripto ·aos ·casqs ele constrangimento c,:orpor al; o habeas-
coi·pus hoje se esten4e a to.dos os casos em que um direito nosso, 
qi{.alqwer dir•e.~to, estiver ameaçado, manietado, impossibilitado no 
seu exercicio pela intervenção ·de uni abuso ele pode1' ou' ele uma 
illegalidade." 

O SR.• MTHUR LEMOS - Inclusive o ele ser eleito Presidente d·a 
Républica? 

· O SR. J o.ão Luiz ALVES - Inclusive o de ser eleito Pr·e.sidente 
da R epublica, Senador ou Deputado F e·cleral; o homado Senador pela 
Bahia não fez restricções . . 
. E depoit:, senbore3, ·9.acla .esta extensão· ao hab 0a"oS-cOrpws, melhol' 
é que revoguemos a legislação processual da Republica e estabeleça-
mos como unica acção, até para garantir o proprio direito de proprie-
dade, o habeás-oorpus. 
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_ Responde, porém, á inacceitav~l doutrina, com raro brilh<?, à 
insuspelLa auwuuaue do 1\1.umstro .i:'euro .Les3a : (.ue). 

":Nem .se <liga que, tratando-Ee de habeas-oorpu:s, o art. 61 
da Constuu1ção taeulca ao . Supremo 'i"nbunal J!'eueral decidir a 
espec1e. J\ ão : o htloelis-corpus., pela sua naturnza juridlca, pela 
es::;encia ·du ins11tuto, pela ctomrina e pela · praLic~ das naçoea que 
o cun.;il.gr . .u-.;ro, e um ruelO JU.UlClal d.e g"1·.lnc.ir a l·iberlÍu,uJe indi-
·u·0<.iuu., u'lL pe.sli1.11ui, r.ia acoepçuo re.1> orictu d·; i-.ben;;.ad,e. de wcomp-
9ão .'· (ncwn..au ne. lti tJ.e JLL11llo ue lti.i4.) 

Disse mais o notavel Ministro, em uma phrase synt~etica e brí- . 
lha1üe, no accór<l-ão ·sobre o caso do Ueará : (i.Jê) 

"Nunca. erro ma.is eviden te ... ( eu não teria: autoridade ou 
:::.uàacia p«ra qÚllliúcar dé;;sa fórma -a ini;ú p ;etação c01;sLitu'Cio-
nd du hun_ i:l.L\O dcnàuor péla Hahu), nunCd erro mais evLd.eme 
·~e p óJe cunceber no Hll'tÚ,o bl'a·sÜe.no u-0 ·que o · con3Íscefüe em 
n:s,., lve:''- pur nie~c nu liu1.1eus- co. v ·u,s as que~rnes -que se su<icHàm 
acei-0 .... ª"'· inces.iuura ue um c1u;..uao e-m um cargu a<lmini~Lr ,,,Livo, 
.pohw.co ou judici&rio.' ; (i{ev. uo Sup. '1'1'lb., vol. H , : n. l V, 
pag. 299.) 

Disse, poi·ém, o honrado -Senador que o Sup1·emo Tribmial não 
·decidiu questão politica no caso, porque affírmou S. Ex.: (Lê) 

"Notem 'bem os nobres Senadores que nunca o Supremo Tri~ 
bunal·F e_dcra.l .penefrbu nas regiões políticas elo assmi1pto, nunca se 
propoz a conhecer ela legitimidade 01.1 íllegítimidade da verificação 
ele podéres, nunca interveiu noa factos relativos á eleição de Pre-
sidente do Estado do Rio de J aneâo. 

P erante o Supremo Tribunal Federal comp areceú o Presi-
dente reconhecido- pela As.:;embléa legal, reconhecido pela· As2ei'ri.-
bléa cuja legitimidade estava v;erifícaua dean ;c dos títulos mate-
riaes por ella apresentados_; •compareceu ·deante d.ellé o Preeid~nte 
reconhecidõ ·por easa Assembléa1 e o ·Supremo Tribunal' Federal, 
rnconhecendo es3e Presíden'te, não fez mais do que reeonb.ecer- o 
acto praticado pela autoTidacle publica a quem se tinha reconhe-
cido como inclubitavel' a foncção ele p r:::.ti:car c>:õe acto.'' 

Mas, se~liorns, isto é uma petição <lc principio. Q~wni recouheceu 
a Assembléa? N .ão foi ·o Supremo Tribunal, contrn os votos lwmino3os 
e .vencidos de Juízes imparcíacs e insuspêitos, preparan.do o caminho 
- digo eu assim sem a menor offensa - a rnconhecer o P1:e;:;ídente? 
A3sÍm, dá-~e · como provado o gu·e se cliscnte . 

Que é ·que se discute? 11. legitimida-de do poder que. reconheceu 
e a legítimidade do po·der que foi r ::conhecido. O priµ1eiro poder foi 
í;econhecido pelo Supremo Tribunal: Logo, a conclusão a que ~hega o 



hMrado Senadol' não é exacta; tanto mais quanto S . . Ex .. accres-
centa: (Lê) 

"Si no caso de que se t-ra ta, quando se aventasse a ·verificação 
de poderes entre os dous concurrentes ao logar de Governador do 
Estado do Rio de J anieTo, fo300 o. Supremo Tri-bunal quem inter-
viesse para, julgq,ndo essas eleições e aquellas eleições, verificar 
realmente ·os podere.s entre os dous candidatos, a intervenção do 
.Supremo Tribunal seria inconteatavelmente injm·idica e desau-
to~·izada. Porque ahi 'era o Supremo Tribun.al Federal, Srs. Se-
:nadores, ·quem ia verificar a eleição; ahi era o Supremo Tribunal 
Federal quem assumiria a si a autoridade política delegada pela'l 
Constituições, pelas leis ~ pelos regimou tos púlumen tares ás 
a3seinbléas deliberantes, incumbida.s quasi sempre ·de verificar os 
poderes dos governadores de Estado. Mas ·não é. o que se passou." 

Verifica-se dahi que a these ela competencia exclusiva Q.o Podei; 
Legi.slativo é verda.deira, tanto qne S. Ex. mesmo affrrma g_ue , tra-
tando-se de verificação de poderes, o Supremo Tribunal não poderia. 
intervir. ' 

Ma·3 negaT que homle .recõnhecimonto d·e poderes é neg&r a luz 
do sol... · 

Discutil-o., é fazer iµjuria á intelligencia elos nobre3 Senadores, 
e eu não o farei . Ma$ verifica-se mais: que sustenta-se que, de plano., 
por um hab.e,as-corpiis, pl'Oce·ssp rapi.do., que tem a ·aeu favo·r o- voto de 
J\fiuena, o Supremo Tribunal póde . . decidir questão desta ord·em, ne-
gando-se, entretanto, competei~cia a esse mesmo Tribunal para decidir, 

·do mesmo direito em demanda regular, entre duas partes, com longo 
debate, exame de provas o recm,so3 ! ! .. , 

Sentindo a fragilidade "de toda a sua argumentação, e verificando 
que este caso escapava ii competencia do l:lupremo TTibunal, dizem 
os nobres Senadores, os 1Srs. Adolpho Gordo e Gonzaga J ayme, que, 
proferida a sentença, ellq. é irreco'rTivel e pôz termo á questão, OP.inião 
tambem do honra.do .Senador pela Bahia. 

Sr. Preaidente, não quero discutir o va lor do .d<'finifJ.ivo .de · uma 
sentença de l1Jabe.a.s-aorp'l,(Js, nã.o quero fazer distincção entre uma sen-· 
tença de habea.s-corpws e as sent<enças' de ·outra natureza. 

Não; aclmitto para argumentar: é uma sentença definitiva. Não 
ha, porém, invasão ·de pocle.res; não ha, porém, revis&.o de sentenç<a ; 
não ha, ·porém, revogaçfi.o de uma. sentença· na deliberação do Con-
gresso: elle exerce a sua attribuiÇão constitucional, dada a dualidade 
de Go·verno em um deteTmina.do Estado, decidindo sobre tal cáso. 

O Üo'Tlgresso tem competencia para decidir entre os dous governos 
qual aquello que elle reputa legal, em faoe d'l. Constituição,, e pócle 
fazel-o. · 
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'Ü Sr .. Amaro Oavalcanti sustenta que o Poder Judiciario não é 
um poder ·superior ao<1 outros poderes, mas igual. 

Diz o notã.vel publicista: (Lê) . . 
"'Ü Poder J udi.ciari'<.i' não é superior, mas igual ao·s dous ou-

tros poderes. Dentro da espbera de sua, autoridade, estes ultimos 
não são ·Sómente autorizados, rnJas até obriga·dhs a rnsolver com 
inteira iudepeudeucia acerca cZa 001istitiicionalidwde clios proprim 
Jbclos. · ; • , . '. ' i úJl'I· 

Mas, quaesquer que. sejam as difficu1clades interpostas, é 
. indispenaavel que esta delimitaçã-o (dos -actos ele cada poder) 
exista, sob pena de admittir-se a conc"flusã,o incongrw:mte DE QUE 
O JUDIOIARIO PÓDE TÓRNAU-SE O UNICO BODER SOBERANO DA. REPU-
BI.ICA. . . . Ne.i1'hum dos poderes póde pretendeT a .omnipo.f:.encia . . . 

Em conclusão·: nem a separação ou a Índepenclencia importa 
o isolamento ou hostilidade, nem ·a harmonia quer dize.r confu-
são, nem exclite toda e· qvJalqiwr hypothese de re.siStencia rvo.s C(l}S'Os 
precisos." (Reg. Feileriativo, pags. 229, 230 e 247.) 

No exercicio, pois, de sua competencia constitucional, o Poder 
Legíslativ.o tem o direito .de agir, sem embargo ela acção dos outros 
poderes. 

Na J uriaprnclencia americana, tão invoca-da, encontro o seguinte 
ca·so typico .da affirmação que venho de fazer. . 

•E' o "}lfc. C.a11dle's case". ·o cidadão lvlc. Oa1'dle, preso em virtudt 
de julgamento de uma côrte marcial. organizada segundo as chamadas 
" leis ·de reconstrucção", requereu hubeas ... corpus á Suprema Oôr.t·e, sob 
o fundamento .cfo· incon·stitucionalidade de taes leis e, conseguintemente, 
cla.s côrtes marciaes, por ellas instituida.s. . . • 

A •Suprema · Ofü·te decidiu ·que tinha jurisdicção para expP.dir a 
ordem; porém a·diou ·a conc:essão para- ai sua. proxi:ina reunião. Keo,se 
interim, o ·oongreaso a pprovou o bill Dra}ce,. apeza·r d.o .véto r1n · Pre-
sidente J ohnson, bill que ti1;ou á jurifülic~ão da ·Suprema Oôr~" a 
concessão . de habMs-corpiis em taes casos. Na sua reunião segi.iinte . 
a .Suprema Oôrte negou o lwbe1a..s -corpus e ·recusou libertar Me. 011 , .. 1Ir:~. 
porque o. b,ill Drake a havia de3poiado desse poder . 

. Oommentanclo es·sc cas-0, .diz Tucker qli'c. si não fos.se o b·ill re fe-
rido , a Suprema ,Óôrte leria decidido pela liberdade de lvlc . . t'ardlB, 
rnb o fundamento, j á ant-es estabelecido· (note .o Senado). de que o 
direito pessoal do cidadão· estava offendid.o po·r uma lei Üiconst itu ci0-
n1l. (Tuckex, The Const. of lhe Uwit. Sta.t., vol. 2°, pag. 818.) 

De modo que, a Suprema. Oôrte, depois· de ·2e maniÍr:>star favoravel 
á concessão . elo habeas-qo1·pus, por con sid·~rar inconst.ituir,on;1l ;i ld 
em virtµde el a qual a rnn tern~a foi profe1·icla e . a prisão d~ ::ret1·da, a 
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propna Suprema Oôr te rccu.ou do seu primitivo proposi to, .'.·e-- pe1-
ta ndo o bill Dralce. 

O ·sR. RrnErno· GoNÇALVEs dá um ap!).rte. 
O SR. Jo.'.i:·o Lurz ALVES - Não é por isso e respondo ao honrado 

Sana'dor· com o conceito de Willougliby, tautaa vezes cit!:l<lo pelo hon -
rado Senador pela Bahia. Disse o escriptor americano que a Suprema 
Oôrte conquistou a confiança do povo: (Lê) 

"Declinando de proferir julgamentos de c1racter poJitico e, 
em outras occasiões, usando de todos o·s meios . pos-- iveis para 
exclu'Ír do seu ptetório toda a pécha de tendencias partidarias. 
(The Snp. Ooiwt of the '(fnit. Sfüt., pag. 112.) 
Já tive occasião de dizer, Sr. Presidente, que é possível que· a 

lei Ol'{linaria e\Tite o at trito entre 0 1s ·poderes, discriminando os· acto·3 
que escapam - como políticos - á competencia do . P oder Judiciario , 
e o dis8e citando a douta opinião elo Sr. Amaro' Oavalcanti. 

Quero agora citar em abono da these ~ de que o h.abeas-corznis 
concedido ao Sr. Nilo. P eçanha não é impediment<Y jurídico á deci-
são definitiva do Legislativo em caao de sua exclusiva competencia -· 
a opinião insuspeitadis3Ím1a de um magistrado cujo talento e cuja inte-
gridade, com sinceTÍ<lade, proclama - o Sr. Ministro En éas Galvão. 

No htab e-as-corpws irn,pe.trado pelo Sr. ~enador Ruy . Barbo·sa ern 
favor de alguns jornalistas, por occa.sião do ultimo sitio, coma relator 
elo accórclão disse o digno magiatrndo: (Lê) 

"Oon.siéleranclo que bem diversa é a situação para a Just iça, 
quando a posrn dos direitos reclamada pqr uma pessoa é alcan-
çada corno effeito da ilntervenção ou elo sitio, não. sendo posaivel, 
por exemplo , 110 Judiciaria MANTER, ou restabelecce1;, na primeira 
1hypotbese. o e:r•.rcici.n de poden1~ regt01m'e1~ cujci cessação é con-
sernrenfe á intei"i•ençiJ,o, com.o no caso ele dualidade ire. Go·ve1rno , 
comprornettimento dfl, fórm a republicana fe.deral. . . ; falt'a .11.ilo, 
por comple1to, autoridade á Jiisiiça 'para deferi r ao peticiofülrio, 
sob funcla:mento de incon.stiti.1.:cionalidade, inconveniencia ou fal ta 
de opportunidade d-e t11es rned ida a governarnentaes, porque im-

- portciria isw rem decidVr-, não wnva qnesião ,iwlficial, mas piwa-
1w•1ifp, politica, no ·qµe não discrepam os trata.di stas elo direit.o 
_consti1-ucional ameri cano. 20 mesmo tempo que é Í&•o i·egi·a ~e.!nna 
.na Jurispmclencia d11 i?uprema Oôrte." (Rev. do Snp. Trib. , . 
vol. III, n. 4, pa.g. 295.} · 

Maia claro. mais preoi0so e mais decioi-vo, porém, é o voto sei;ninte 
do honrado Ministro, r.ara noR co1wen-cer de Qll'e nrirl P.mOº ·votar o 
projecto sem deo.re0 peito á accão primitiva do Judici1c1rio : (Lê) 

. "Póde o Trib11n ~ l jul<.ra1: da inconstitucinmlirl ~cle . -da i11coh-
veniencia desse decreto de intervenção no OeaJ'á? (Lembro ao 
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Senado que alli já havia h.ab0cds-corpv,s conéedido) . .A:. negativa 
impõe-se desta ·vez com a mesma força que na hyi)othese da · 
recusa daquella -m~dida governamental. Em ambas as situações, a 
questão' é puramente · politica e como tal o seu conhecimento 
•escapa á funcção do· Tribunal .. . " (Rev . elo Sup .. Trib., vol. I, 
n. 1, pag~ 17.) 

·Mas, Sr. ~residente, s1 e necessario invocar precedente.s, no nos<o 
paiz, nós os teremos de sobra:. Temol-o·s no proprio caso :do Ceará. 
Foi concedido lvab:eas-corznts ao Presidente do Estado, foi concediç1o 
á .Àssembléa. O ·Governo decretou a intervenção e o então Ministro 
hoje 1Senado<r, Sr. Epitacio Pessoa, requereu e o T•ribunal decidiu que 
o habe.as-corpus fo.sse archiva·do como sem effeito, deante elo decreto 
de intervenção. Essa deve ser, si o Congresso deliberar. ele accôrclo 
com a sua com1)etencia, no ca.so em debate, a decisão ·ao Sup::erno Tri-
bunal, desapaixonada e vei·dacleira. 

O SR. ARTHUR LEMOS - -Semelhante á do caso do Estado do Rio. 
·O SR. ,JoÃo Lmz ALVES - No .caso do Rio ele Janeiro, em 1910, 

em hypothe2e .icléritica. apezn de concedido o· lvabeas-eorpus á hccão 
contraria · ao . Sr. Nilo Peoa:qha. a 31 de dezembro o Governo empo0~ 
sava 6 ·Sr. Oliveira Botelho e ficavai.u sem effeito os lwh0ais-corpu.0 • 

de accôTdü com · o proprio Supremo Tribunal, que se ·correspondia 
depois com o Presidente e.mposs·aclo· por intervenção federal . 

Mas, Sr. Presidente, é melhor invocar a autoricla_cle, ·que rnrnnre 
invocamo,s, ·com respeito, embora a . .S. Ex. muitas vezes nareca ·que 
a inv.ocamos só qU'ando nos convém' quando é certo qiie só ·. a invoca 
quando el1a está com o direito e com a verdadeira interpretac;:ão con-
stitucional, a autoridade do Sr. Ruv Barbosa. 

Refiro-me ao seu iHojecto ele intervenção· no Esü~clo elo Am~
zonais. 

· No~ con~idenmdos com que o apTesentou ao Senado, S. E x. e 0 cre-
vr,u: (Lê) 

"Considf)ranrlo que , 110 Estado ~ existem actua lmente dous 
OongTessos Lei:áslativo8. 11mboR os quaes foran'. urn após .out·ro. 
rr,conlieciclo.s pelo· Governo elo· Estarlo e que dellP~· o one a po.se 
GoveTno ::ig-ora i1 iío nel'mitte funcciont1 .r, P, a,anelle a qwe o Ffo-
premo Tr'ibmwl F e,der'fJ,l rec.onkec ~ n esse Jireito pM wnla orcleim 
de "habea.s-corp1ts"; 

Oo11Rirl<"rando, noiR. que. cleRtc mo.do, não exi,~ f0 cn:fe.rin 
a.Zmrmi polÚ,'.co nu · Zeoal na.r-H RA rliRr.rimin1.T onrle re~i<1 e nre~ei1-
11w11rc ;1'l E~ t~-clo o Podei· Le.~· i. ~Jativo: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O Ool1!treº·"O Naciornil · ~eanlve : . · 
Art . . l. º ... .... ......... ..... ... ... . · ...... .... . .. : . . .. . . 
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5°) Mandar proceder, no mais breve prazo possivel , oogundo 
o processo legal no E stado, á eleição do seu Ooµgress0, etc." 
(Annaes do Senaçlo, 13 de setembl'o de 1913..) 

· As3im,° pois, para: o hom.ado ·E?enado r ·_ apezar do hab00;s-corpws 
a uma das Asoombléas - não havia criterio ~algwm politioo oii legal ·._ 
para decidir da su a legitimidade, 0 que quer dizer que o hab o,'(l,s-corpus 
não estabelece critel'io decisivo e definitvo de ta-es questões. . 

T anto ê isso exacto que .S . Ex. não propunha que ·3e respeitasse o 
hab·e;.as-cMpiis _ á Assembléa; não consi·der ava esse 7vab1eas-córpuis como 
decisivo dá legitimidaéle della; não coe-siderava attentado contra o 
Judicim-io desrespeita r aq uella '3lla dedsao, pois que, longe de man.dar 
reconhecer t al Assiernbléa, mandava nomear um ºiriterventol', para fazer 
a eleição de nova Assembléa ! ! ! 

P odemos, ·pois, com taes auto ridades e precedentes, affirmar que 
o hcibeas-corpi1,s. ·neste cago do Rio não é criterio le~al, não é deci;,ão 
défini:tiv.a da leg-itimida-de de Gove.mo do Sr. Nílo P eçanha : - á n6s, 
Poder Legislativo, cumpre dar o criterio legal e definitivo 'da legi-
timidade de Governo m:quelle Estado. (ll{uito bem; mlil>ito bem.) 

J\'1las, Sr. Presidente, não pnrnisava eu de autoridades para ·sus-
tentar u:ma these desta·3, 1 que entm pelos olh~s: A -Constituição diz 
que se conced·erá o habe,as-corpiis · sempTe que houver coacção ou 
ameaca; por illegalidade ou abuso ele poder. _A illegalidade , o abuso · 
de poder foi consi.de.rado pelo Tribunal quando decidiu intervir para 
dar posse 110 Sr. Dr. Nilo Peçanha, corno promanando do ex-iPresi- · 
d-ente do E stado do R io. . 

Mas, decidido o caso politico pél~ lei, pelo poder competente, 
competente Begundo a propria doutriirn. uniforme do Supremo TTibu-
n al Federal, deci rfü].a pela lei a dwalicl ade de governos, ·desapnarece 
o habeas-corptis: elle não tem mais razão de eer deante da Consti-
tuição: - não haverá mais coacção illegal ou ab1.tM de autóridade. 

EÍ:3 aihi , Sr. P reP-idente, até onde eu querir., •cheirar. Não quero 
entrar no ·aspecto politico d-o caso; quiz apena-~ discuti~-o ·sob o ponto 
de vista constituciarud, para demonstrar que. acompR.nhando a 0rien-
tacão do meu partido. a compan1hq os principios carcleaes do regirnen. 
defendo a autonomia dos Eo.ta d os e sustento a Oon3tituição da Repu•-
blica. V oto pelo nro_iecto. E fal-o-hei, Sr. PTe>:.Í.·dente, tod a-~ a;; n°zes 
que 1:1aui ·sfl ventilar um ·cmso identfoo. (1Vh1,ito be1m. ) 

P eço licença t>ara daqui enviar ao meu nobre collega, hoje de 
i1ós di stanciado pela diver~encia de opiniões polit.icas, ·um 't adverten-
cia: Lernl1re-·3e A ISr. Nilo Peçanha, si esl'.e pro_iecto não comee;úir 
vine:ar, qu e Madame -de M rmtespan teve por successora Mladame de 
Maitenon. pelo que o-s ttulicos abandonaram-n'a, desde qu.a.ndo lbA 
falto11 o favoritismo do :fWi. 'R não se esqueça tambem aue é difficil · 
ser ao mesmo temno, neste paiz ou em qualque-r outro. "Pretendente" 
e ª W e.nvick" ... Oom o " Pretendentte", te2·á. cDntra si os oütw3 pre-
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tcndeutes e como "Wanvick" soffrerá a guerra dos que não forem o seu 
prnferido. ( Jlll"t1.i-to bem; mit'ito bem. Palrrva.s nas galerias e 'fll(l,Q trib-u-
nas. O 01·ador fo -i vivarn:ente ciimpr-irr&ent.aclo pelos Srs. S .-nadares.) · 

A discus;;;ão é encerrada e a-diad a a votação. 

S:E·S:S-Ã.0 D•E 2 6 DE JAN E•iRO 

O sr; M.ende s d.e AJm.eida ('~) - Sr. Prnsidente, as considera-
ções que devo externar ao Senado a proposito do caso_ do · Estado do 
H.io de Janeiro, são um pouco longas., mas como não quero perttrrbar 
nem obstm ir a. marcha do projecto qne_ se vae votar, peço a V. Ex. 
que me aclvi11t.a log;o -que haja numero legal para deliberar, afim de 
que en a·die !? restante .da-3 -referid-as cousidei·ações para outra hora 
do expediente, em outro dia, si assim o permittir -o Senado . 

• Em primeiro logar devo explicar o motivo pelo qual hontem não 
fallei. O eminente Senador pelo E spírito Santo occupou ºa tribu~a 
até qtras.i 11 horas <la noite, em luminoso· discurso, e a mim restava 
muito pouco tempo, salvo a faculdade de incommodar os Srs. Sena -
dores, até alta madrugada, o qµe, além <le fatigante, era perfeitamente 
di3pensavel, visto que não me · resta,. no momento, -senão defencler-n1e 
da-s -accusaÇõ-es de alguns Senadores, feitas ao parecer da Commissão 
de Constituição e Diplom acia, ele que fui · Relator, e ao projecto delle 
consequente. -

Era preferível, euião, encerra1·-se a discussão, poTque os oradorea . 
que me precederam, esgotaram completamente a rn<:tteria, deix-ando-me · 
apenas a defesa da responaabilidade partic11lar que me cabia na hypo-
t.hese. · 

Confiado em que teria tempo, antes da vota'ção, para emittir 
os -conceitos que julgo convenientes ~ nece3sa1·ios á defesa do meu 
traba lho, concordei em que ·se encerrasre hontem a discussão, reser-

-vando-me para fazer depois as minhas obEerva<}Ões ·sobre o. p1·oject.o 
em debate. · 

Os eminentes Senadore.s que trataram do assurnpto, reprernnta.n-
les -de S. Paulo, do Piauhy, <lo Rio ç1e J a neii:o, elo E spírito ·santo, 
do Distriet.o F ederal e de Goyaz, resumiram a3 sua s obHervne.ões em 
postulados, que foram todos 

0

elles trala-do-s pelo eminente r~·presen- · 
t-ante da BalJia , o _Sr. Sena.dor Ruy 'Barbosa . · · 

Quanto ao assU'lnpto do habeas-corptl!i, e ao ri:todo pelo qu·al :;e 
deve eiltender este processo no ca,50 vertente. foi ·o Sr. Sena.dor pelo 
Distrfcto Federal, quem, eom a ·sua habitual fac~m:i:di a,, o esgotou iJ~tei-

( *) -Discurso proferido na,. bera d0 e~edten te . 

• 
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ramente, cumpridameute, no seu conciso e · luminoso .voto. Da parte 
constitucional occupou-Ee o nobre Senador· pelo . Espirita .Santo, que , 
como ·todos viram, o estudou de modo brilhante. Resta-me, portanto, 
rebater os argumentos· apreaentados nos demai.s motivos de opposição 
ao pareée1-, os qU'aes Tesunii do <e.guinte modo : 

(l') os pa·recei:es e o projecto' consequente do primeiro, não repre-
séntam o pensamento do Governo; · 

b) o projecto é iáe.gular, porque .gradúa com um titulo scientifico 
um síinples 1° Tenente, ." phraoSe do nobre Senador pela Bahia; 

e) o parecer é inveri-dico, não repre3enta a verdad·e elos factos , 
é revolúcionario, pretendendo Teformar ·ou rever uma sentença elo 
Supremo Tribmial Federal, compeiente para cogitar da hypothern 
e resolver. 

Todas as accusações se resumem nisto, ~alvo as · fo.rmulada.s pelo 
nobre ·Senador pelo Ri.o de J aneiro, quê opinou s.er o projecto U'Il1 

at.t•entaclo á autoncmia e. soberania cln Estado. elo Rio. 
Começarei, · rnnhores, . dizendo que . a Commissão, an tés ·de elabol'a.J' 

o seu parecer, estudou minuc.ios1mente todas as hypotbeses que pode-
riam .1evaT-a a ?Pl'~rni:tar ljllll projecto cond:igno ela espect~fr:'a gerâl. 
a <>at.1sfazer assim os rntentos elo Governo Federal, que deseJaVa q\le 
o Congresso rr.solvesse comp melhor lhe parecesse o as~umpto do Rio 
de Janeiro. Esse estudo fpi, repito, mi1mcioso e completo. Diversos 
eiementoa . e-occorre1:am a Qommi.ssão, ·diversos cavalheiros entendidos 
no ciuso, em cartas e memoriaes que fo1·am presente.s á Comrniss.ão 
.apresentaram os differ.ente& modos de solver a questão. De modo que 
a ·Commisão não procur-0u outra cousa mai3 do que cumprir o seu 
dever, e atten(jer· á vontade do Governo manifestada nos termos pre-
cisos e clnos da. Mensagem. 

·Resolver1do a Commissão isso. o s.ena.do· far-me-ha a justiça ·de 
acreditar ·que não era licito ao Relator da Commi3F·ão iT perguntar 
ao Sr. Presidente da Republica como é que S. Ex. queria que-o Senado 
résolvesse o assumpto. 1Seri11- lev~nta r uma injuria ao propTio Senado, 
fazel -o depender da vontade do Presidente da Republica e, além disso. 
:oeria +.ambem exquisito que, tendo entregue o P11esidente ao Congresso 
a delibe·racão elo asaumpto, como lhe: parecesse maJis ·f'.o.nveniernbe-, não 
tive3ºe o Congresso -por si os elementos necessarios para corresponder 
a semelhante convite. 

Nem esta1·ia nos •aeus· habitos, nem se poderia conceber que em 
ui.ateria ·.aese,a map-nitu<le, i á. conhecido por todos e perfeitamente , já 
entreQ.'Ue ao conhecimento das multidões pela impr!'JnSa, nela discussão 
no Congresso, pelos livro!'. importantea q11e se teem puhlicado a rns-
1reiio. fosse necessiirio á Oqmmis0 ão ir solicit.ar do ·.Sr. Presidente ·da 
Rennblica · a ult.ima pPlavra, isto é, como· que1:ia S. Ex.· que o .Sena d ri 
reôolvei:;3e. O S!'lllado Íflrá. pois. a ju~t.ica á Commis0 ão achando que 
ella não poderia proceder senão attendendo como do seu . pro.prio 
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estudo e · analy3e dos 'factos ás cousidúações que lhe foráni for.mula das 
na Mensagem presidencial. 

Ac1bo de rnr infonnado, Sr. Presi:dente, que já ha numeto legaL 
para votação. ·Neate caso, peço a V. Ex. que nie- mi::nüinha a pala,;ra 
no expediente da sessão de amanhã, para continuar as minhas obser-
vações. 

O Sr. Presiden'te - V . Ex. fica com a palavi·a parn coutiüuar 
seu . cli :~cn rso no primeiro dia de sessão. 

ORDEM no .DIA 

E' annunciad·a a .vota~.ão, em · !lª cliscusaão, do project~ do Seu.ado; 
11. 2, de 1915, determinando que o Sr. Presidente da Republica inte1; ~ 
virá no Estado do Rio de Janeiro para assegurar ao Dr. Feliciano 

Pires de Abreu Sodré. o livre exercício .das fun-
.Vtnlação cções ele Presidente do mesmo Estado, no qua-

. driennio cle .1915 à 1Q18, de accôrdo com a. decisão 
da N~spectiva Asaembléa Legislativa., perante a qual tomou posse . . 

·O Sr. P reside·nte - Vou submetter · a votós, em primeiro loga r , 
a emerida ~ub stit1i.tiva do Sr. Erico Coelho. A esta emenda foi a1n>.-

. sentaida ~ma emenda · additiva pelo Sr. Sei+ador R:aymundo de Jvli~ 
rnnrla. Sendo approv.ada a s~1bstitutiva, submetteiiai a votos a additiva; 
do contrario, ficará esta prejudicada. 

E' Tejeitada a . i:eguinte emenda: ., . _ 
O .. Congres3o Nacional de·ci·eta :. · :' 
Artigo unico. E' aú.toriz1do o Presidente da Republid ' a nomear 

cida<lão de SUa escolha, na qualidade .de intervent,OT, afi~_ de convocai· 
o eleitorado vig<>nte em. 1914 a proceder ás eleições presiclenciaes do 
Estado do Rio parli o quadriennio de Governo ainda não encetado 
reg~larm:mte e empo&sar os eleitos. eomo a As"embl~a. Legi2lativa os 
investir nos · manda.to.s Tepremntativos. · 

Fica ·prejudicada a seguinte emenda: · 
Accrescente-se :· · · 
· ... nos termos do decreto de 14 de ma1·ço de 1914 e. pelos fmid·a_. 

mentas cowitantes dos 6° e 8° considenln.dos. 

O Sr. Presi.dente - Vou · Sl! bmetter a· voto·s o projecfü': 

O Sr. Ri,beiro Gon-caline,s (pela o'rçle-m) - Requeiro a V : Ex., 
Sr. Presideute, que cons·ulte o Senado •ai permitte qu-e ~ votação PRiH 
nominal. 
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O .Sr. Presi.dente - O Sr. Sena.dor Ribeir .) G.:mçulves requer 
vut ação nominal pa;:a ·o projecto . Ü? seuhores que a pprovam e%:~ re-
querimento, 'qlJ.eir.am levantar-se. (P.aus:a.) 

Foi approva.do. · . 
V ae-~e proceder á chamada. · · 
Procedendo-se á chamanda, respondem - sim - os Srs. Pinheiro 

Macha.do, P edro Borges, Metel16, Gabriel Salg·ado, TeHé, A rtl1ur 
Lemoo, Indio do Br-asil, M;endes dé .Almeida, José Euzebin, Pires 
Fer reira, Gen•asio Passos, Thomav .Accioly, .A1itonio de Souza, E loy 
de Souza, Cunha Pedrosa, Pereira Lobo, .Aguiar e Mello, J oão Luiz 
Alves, . Beruardino Monteiro, S'á ·Freire, .Augusto de Vasooucello;;, 
José Murtinho, .A. Àzeredo, .Alencar Guimarães, Generoso Marques, 
A.bdon B&·pti3ta, He1·ciEo Luz e Vi:ctorino Monteiro (28) e - não -,--
os Srs. Ribeiro Gonçlaves, Francisco GlyceTÍo , Erico Coelho, Ray-
mundo de Miranda e Gonzaga J ayme (5). · 

O Sr. Presi•dente - O projecto foi approva·:lo por 28 votos con· 
·,,fa cinco. 

Vae á .Comniissão de fl-eda·cção. 

O Sr. MeteHo (p.e.lia 01:Clem) - Sr. Presidente, achando-Ee sobre 
a mesa a redacção final do projecto que acaba de ser votado, requeiro 
a V. Ex. que ·conaulte .o Senado· sobre si concede dispensa de impressão 

- e urgencia para qúe essa. redacção ~ja imm.e<liatamente dl.scuti<l1a e . 
votada. " ' ·· 

O Sr. Mendes d·e Almeida (pela orde1n) 
desisto da palavra, porque meu. intuito era o mesmo 
huna ·-0 honrado Sen'ldOr no r Miatt~ Grnsso.' . 

E' approvado o requerimento do Sr. Met.ello . 

Sr. Presidente, 
que trouxe á tri·-

.O Sr. 3° Secr.etario ( s.ervindo de 2°) - lê e é sem <lehate appro~ 
vada a seguinte 1:edacção: 

O Congresso Nacional decreta: . 
.Artigo unico. O Presidente da Republica intávirá ·no E stado do 

Rio de J aneü-o paHt assegura r ao Dr. F eliciano Pires de Apreu Sodré 
.T unior o livre exéreicio c13ys funcçõeR ele Pre~i.dente do mesmo Estado 

no ·qnadrirnnio d(> 1915 a. 1918, de a.ccô'rdo CJo:i11 
l?téd. final a decisão da respectirn Assembléa Legislativa, 

perante a qual tomon po.~rn ; revogadas as di3p0-
sicões em contrario·. · 

'. Sala ··das Co=iEzões. 21 de . j'aneiro de 1915. - Gab1iei !J',a;lgrúfp, 
- Aguiar e Mefli.o . 



O Sr .. Presirdente 
De.Rutados. 

O projecto vae ser enviado á Oamara dos 

O Sr. Akin.a"o Gua·rnabara (pe"la ordem) - .Sr. Presidente, pedi 
a palavra pela ordem pata declarar que, como não estava presente no 
reciút-0, no momento, uão votei, como era meu desejo, pelo projecto 
determinando á intervenção no Estado do . Rio de Janeiro, tal qual 
veiu da Oommissão. . 

·Veem á Mesa -e são- lidas as seguintes declarações : 
iJJeclaramos que votámos pelo substitutivo do Sr. Erico · O~elho, 

ordenando .a intervençã9 no Estado do Rio para restabelecimento da 
ordem legal e , como não lograsse· app:rova,çã-0, votámos pelo .projecto 
da Oommissão de ·Constituição e Diplomacia. 

Sàla das sessões, 27 de j•a.neiro de 1915. - A. Azere'do. ~ Pires 
Fe1Teira. - J.os,i lYiurtinho. 

Declaro que, si estiv.esE-e pi·ese'nte, teria v-0tado a favor do píojecto 
de interverrção no Estado do Rio, tal como foi offereGi<lo pela Com-
missão competente <lésta Casa. - · 

. .Sala das sessões," 27 de janeiro de 1915. - AbcVnibo Gu(J//'l,G,bara. 

O Sr. Mendes d.e A,lm.eid·a ('-') - Sr. P residente, peço desculpas 
ao Senado, por ter de inco=od.al-o mais uma vez. 
. :A.o termi·nar meu ultimo discurso, dizia eu .que o Senado :q.ão 
podia esperai· que a Commisão de Constituição e Diplomacia . tivesse 
outra attitude que aquella que co:o.·sta dos nossos Anna,es. Não havia 
-necessidade alguma, nem mesnio . me cabia o d\'lver d.e ir p~rguntar ...,. 
ao Sr. Presidente da Republica como queria que fosse dado o pareeer 
do Senado. Melhor não posso fazer do que lêr neate momento a oni-
nião de um notavel jorn.alis.ta ·do Rio . de J aniero, o .Sr. Dr. Bricio" 
Filho, re.dactor d'O Seculo, adversario do partido a que estou filiado, 
e ·que perfeitamente -analysou quer os termos do parecer quer o,s 
termos ·da Ménsagem:, . fazendo-lhes a respectiva comparação e de-
monstrando que o parecer •era effectivamente accórde com -0 pensa-
mento do Governp Federal; . 

"0 Projecto .do $enado - ·O Compiicado caso flumineme já tem 
parecer elahora·do pela Oomrmissão de Constituição e. Diplomacia do 
Senado, mianimemente subscripto pelos Srs. Fernando Men-des de 
Almeida, PrB3idtnte e Relator, J osé Euzebio e Alencar ·Gnimarãe!I. 

(•) Discul'so proferido n a hora . dó ex pediente . 
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-Proclamada a. incompetencia do Supremo Tribunal Federal para· deli-
berar . sobre . . o assumpto, clas·aificado como da natureza política, e 
salientado o regular iunccionatnento d.a assembléa botelh~sta., reco-
nhecendo o. seu candidato <le conformidade com a 00-nstituição E 3ta-
:dual,. co:in o Regimento Interno e a lei eleitoral, os tres senadores 
.concl]J.elll ljor UID projecto, vaaa:do em UID artigo ~'Ilil)O, não S-Ob a 
fÓl'ma <le autorizàçâo, -como é. de habito-, mas em tom impe~·ati.vo, man-
dando o Presidente da · Republica intervir no Estado do H.:.o de Janeiro 
para assegurar ao Dr. l!'elicü:;..0 Pires de Abreu 'Sod1;é o livre exer-
cicio dàs funcções de Presidente do mesmo Estado, no quaâ.r~ennio de 

.1915 a 1918, de accôrdo com a .çlecisão da respectiva Aasembléa Legis-
.lativa, perante a qual tomou posse, revogadas as disposições ém ~on
tr!J.rÍo . 

.Conhecidas a proposição e a sua fundament&ção, <laclarcu ho·n-
tem a imprensa não exp : imir o .trabalho daquelle ramo do Poder 
Legialativo o pen.st.mento do Gov~ruo, que para a su·a con.lccção nã·0 
teve . interferencia, accresoentamlo-se que, v1ctorioso na Casa legisla-
dora ·da rua dv Areal, não encontrará o proj ceto acceitação 110- Iviônroe, · 
em vi r tude de razões· de ordem sup~rior, reputado o príl·blema am 
questão o mais serio de todo o regimen republicz.rio. · 
·· 'Sentimos discord:::r "prtjfundam@te da.s· noticias atiraclaa á cirehla-
ção. Póde o pr. Wencasláo Braz ter pensament'os ·occultos, manifestar 
em re:;ilrva, na intimidade, submarin::.mente, opiniões em. contrario 
~ conclusão cheg~da p~la:. p ommisaã_o ~e D~plomáóa, inas o proj_ecto 
e uma consequencia logica, natural .. md1sct<t<vel do docITmento enviado · 
pelo primeiro m'.:lgistra.do da Nação · ao Congresso N a·cional por occa-
sião da abertura da sessãq extraordinaria. A Mensagem e o pareceT 
não doua elementos que se harmonizam, se conciliam, se juxtapõern. 
Um é. complemento ·do . outro. São duas p.eç·as que se adaptam pe rfei-
tamente bem, parecendo b1prer· encaixes. f'm uma para receber porçõe-s 
da outra. · 
_" . -Sendo, po1tanto, bacharel e engenheiro militar, creio que não 
farei favor nenhum chamando de doutor a rnmelhante .çavalheiro. 

Eu quiz demonsitrar que -a OommisE.ão proce"d.eu com o maior 
· criterio _e com o maio1: cuidado, nãb usando indevid amente elo titu lo 
ele doutor com que. designou o Sr. 1° Tenente Feliciano Sodré. 

O Sn. PINHEIRO MACHA.Do - E V. Ex. póde accrescentar que o 
titulo de engenheiro w ilitar sómente é conferido áqnelles que só teeh1 
approvações plenas. · · 

O SR. MENDES DE ÂLMEIDA. - Bem. E, desde que cu me refiro 
a um titulo da Escolâ Milfta r, claro está que este titub é de accôrdo 
com. os regulamentos da·qpella es:Cola , onde se exige · a appro'Vação 
plena. · 

O' .SR. PrNHEIRO MAG:fIADo - O que não se clã nas Faculdades 
de Direito. 
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O SR. M~NDES DE ALMEllJA - Qu.-anto á referencia ironica &o 
simples tenente ou teneiltinho, permitta o Senado que decline dii' ie<:-
poata, para transcrever em meu discurso a carta que ao applaudid-0 
]Ornalista Dr. Carlos de Laet escreveu um outro Tenente é que S. Ex. 
publicou no J ornaJ do Br.asil de do · corrente; oncie ·in teirameute 
demonstra e.3se · official o valo·r do.s ·tenentes: 

"Pelos Tenentes - E scréve-me um Sr. Tenente, :<le corpo . arre-
gimentado, de quem calo o nome por motivo .das· severaa ex1gencias 
que entre nós Gostuma ter a disciplina militar. · 

"Sr. L. :___ Sim-daçõés amistosas. Não extranhe o assumpto desta 
car ta; que impel'iosameute se me impõe como um deaabaf~ . Bscusa<lo 
é dizer que, ledor ·do.s seus artigos, absolutamente não co.ncordo com 
dles no tocante a fórmas de Uuverno. · Keconheço que a vigente nos 
tem d~graça-O.o; m'as não admitto que ella ainua por ora se retire, 
como .ein. seu ultimo di-acmso lhe mtimou o "Sr. Deputado Martün 
Francisco. l::lou 1;r11htar, e muito bem conheço .Ó dever que me incumbe 
de sustentar as mstituições, excepw si, como ém 18!íl!, fôr néce-~sar10 
fazer · exactamente o contrario. 

O que me leva a escrever a V. é um to.pico : de ·um dos muitos 
discuraos que o Exmo. ST. U-eneral Ruy Barbosa proforiu no $enado, 
ºimpugnanuo o parecer da Oommissão chamáda ·a .dizer sobre o caso 
do .K10. Extran.b,ou rS. Ex., além do mais, que ao S·r. Tenente So<lré 
se houvesse chamado doutor, qmi.ttindo a cj.esignação <lo posto que; 
elle tem no Exercito Nacional. E, depois, não duvidou S. Bx. entrar 
em choca1irices rnlativas 'ao poato de' tenente, ao qual, segundo parece, 
liga opiniões humoristicamente depreciativas. Ora, comó tambem sou 
Tenente, nem tão ced.o espero sahir Capitão, vou a S. Ex. lembrar 
qualquer cou.sa :que talvez o demova <los máos pensamentos que nutre 
contra os tenentea em gera_l, só por causa do Tenente que a·O Sr. Nilo 
ousoU' .disputar a presidencia do vizinho Estado. 
. Remontando á origem do termo, bom ser·á ponderar que tenente 
é. abrevia~~º de lug.ar-t.<Y,n.ente, quer <lizeT, o official que na fileira 
substitue o oa.piJtãJo ou grande oribeça. NO? deqates senatoriaes, o 
nobre . Senador .pela Bahia é o capitão, e o Sr. · Ellis o tenente. N a 
hierarchia militar, sobre o •segundo tenenfe (ou alferes, termo -. anti-
quado e que alludia á conducção _da bandeira) está o primeiro-tenente; 
logo acima õ capitão. Seguem-se os officiaes superiores; e só então .é 
qu'e apparece o· generalato de briga.da. O honrado Senador pela Bahia 
ºprincipiou por ahi. Militarmente nasceu brigadeiro. Mas isto não é 
ra.zão para desdenhar elos ·que, na dura labuta profisaional, comecam 
de baixo e penosamente vão· ganhando seus pootos. Lá porque , um 
sujeito ganhou no bicho revolucionario, nem pqr isto deve achincalhar 
quem normal e trabalhosamente moureja a cabouçar na pedreira. 

O elemento historico, a que tão frequentemente recorre o nobre 
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Senador, depõe . com segurnnça em pról dos . Teueutea nesta Republica, 
.que, ma1B no que nmguero dles ·c.ontribuiram para 'fundar. . · 

' Hrouxoleava, -em 1881:1., a existencia do velho So·ber:rno que nos 
<léra meio seculo de tranquillo progr.asso, quando, tangida por mãos 
invisiveis, a irnvidade repubhcana teve ingresso noa quarteis. Mas .. os 
Ueneraes ·eram quasi toa.os monarchistas de .coraçãC:J, indgsivameute 
o· l\llanoel JJeci·doro. ]Jo irmão <le11e, o Hermes, isso então nem falle-
mos: contente daria :a vida pel.o lmpera<lor ! - . 

.0..3 officiaes superiores iambem sorriam desdenhosos e:pi se lhes 
falli.tndo da )-tepubhca, como agora sorriem qu:a.ncio se lhes falla de 
Monarchia. } 'oram os· tenenl131S, .saturados de philosophismo contista 
pelo Benjamin da Escola JY~ilitar, aquelles que carinhoso_:'I acoHu~Tam 
a id:éa republica-na, derrotaida no•s comícios populares, e entlmsias-
ruados lhe asseguraram o apoio incon.~1ciente üa soldadesca. Eez o 
resto a vontade que myster10sa preside aos grandes succesaos; mas 
não vale negar que assim como, outro ~ia, a revolta da policia de 
Nic'theroy foi obra de sargentos, assim tambem a · Republica de 1889 
foi uma foitura de Tenentes. · 

E, se não, observemos a importancía que logo · assU'miram na 
dir~cção. do paiz. Um i;e_:.\'e11Je,_ Penha,. solvera ~ grande incident~ ~a 
res1stencia do Barão do Ladano, prostrando . a t1ro.s o valoroso M1ms-
tro. -Outro tenente,, o Sr. Vinhaes, é quem vae arrancai· ao Barão de 
Oapa:nema o tel.egrapho nacional· para communicar ao paiz e ao 
mundo a bestificação do Pº';º e .a•asegurar ás nascentés instituições o 
prestigio do facto consurp.mado. Benjamin, te1nente-wronel, vivia ro-
deado de um enxame de tenentes, mais ou menos doutores, e todos 
elles assás digno•a de serem aproveitados (e effectivamente o foram) 
nos mais altos Gargos da R epublic.a. · 

· Que ·consigna o parecer ·1 A incompétencia do Poder J udicia:rfo 
para resolver pendencia de caracter politico, amparando a sua argu-
mentação até na doutrina de Vallerta, membro da .Suprema: Ofrrte 
dos Estados Unidos Mexic~nos. Que. pensa o autor da Mensagem Tela-
tiva ao mesmo ponto? Entende que a ma teria escapa á esphera de 
acção. da Justiça, tanto ·que deu á publicidade a · seguinte · nota: 

. ":O_ Sr. Pre~idente _da Republ~ca resolve~ pôr a força federal á dispo-
s.1çao do J mz · Secc10nal do Rio de J aneuo, para empossar o Dr. Nilo 

· Peganha no cargo de Presidente do Estado. Essa resolução do Exe-
cutiv.o Federal não importa ·em demonstração · de solidariedade com 
a doutrina consignada np accórdão proferido sobre o assumpto pelo 
Supremo Tribunal." Ooin relação, pois, ao campo de competencia 
afinam pelo mesmo _ d.ianasão os dous j)oderes, i1ão hav~mdo o mais 
longinquo vislumbre de discrepancia. . _ 

Vquidada esta p1rte, entremos rta analyee da segunda. Que acha · 
.<? .pare cer sobr.e a legalidade do reconhN'imento dos dous candidatos? 
De suas propl'ias palavra$ decone o eeu penaamento: "Ora, é notorio, 
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já o decidiu o Sena:do, sobre· pareceres desta .Oommisão, já o declarou 
-0 Presidente da Republica em sua Mensagem, que . a maioria dos 
.membros da Aasem"Qléa Legislativa do Est.ado do Rio· de Janeiro, na 
-época pro.pria no edifício proprio, depois de conhecer as a:puraçõe·a 
parciaes exigidas pela lei vigente no Estado do Rio, reconheceu e 
proclamou Presidente desse Estado, pelas eleições alli realizadas ---:-
-0 Sr. Dr. Feliciano Sodré. Portanto, o poder unico ·competente para 
;ie pronunciar, reconhecido pelo .Senado em suas expressivas votações, 
:é a Assembléa Legislativa do Estado do :Rio, que, pela maoria dós 
seus membros, pür sua vez reconheceu o referido Dr. .Sodré. Como 
-opina a respeito · -0 Pn~sidente ~ · A Mensagem responde com clareza: 
"'Abroquelada pelas duas decisõe"s, .A MINO-RIA, .ANTES DE SE PROCEDER 
.ÁS .A.PURA.ÇÕES P ARCIAES N .AS SÉDES Dl).S DIFFERENTES CIRCUMSCRIP"ÇÕES 
ADMINISTRATIVAS, EFFECTUOU, E:i\1: SESSÃO EXTR.A.ORDINARI.A., .A .APURAÇÃO 
GERAL DO PLEITO E RECONHECEU, COMO PRESIDENTE ELEITO, o Dr. Nilo 
Peçanhá. Por sua vez a maioria, . EM SESS.Ã,Q üRDIN.A.RI.A., r ealizada NO 
EDWICIQ destimdo aos trabalhos parlamentares, tomou conhecimento 
das apurações pareiaes EXIGIDAS POR LEI, procedeu depo,is á apU'raçãO 
geral da eleição, r econhe-ceu e proclamou Presidente do Estado do . 
Rio ·de Janeiro, a partir de 31 de dezembro, o Dr. Feliciano Sod1·é 
Junior." . . 

Do · acima expo-sto •2e infere, sem grande _esforço,· a mais perfeita 
identidade de vistas entre o Governo e os elaboradores do projecto." 

Além deste; li muitas e variegadas accusaç.ões contra o projecto, 
mas infelizmente oriunda de pessoal incompetente, sem a menor noção 
do que •ae tratava e só procurando feTir e offender o Relator, attTi-
buindo-~he tudo o que ·de que seriam. capazes os accusadores, menos 
a verdade dos factos, como verá o .Senado. 

Tudo o niais qu:e do artigo do Sec·u.lo consta sã.o objurgatorias 
contra as pesaoas d(js chefes do. partido e outras; mas, nã-0 é disso 
que se -trata e, sim apenas mostrar com-0 o referido jornalista desta 
Capital se manifestou a respeito do pa1,ecer, de onde se conclue que 
o que a Commissão fez não foi maia do que accud.i-r., correcta e regu-
larmen.te, ao pensamento do Governo, auxil~ando-o dest'aTte com .a 
a.nica decisão que no caso po-deria ser tomada. Não era possível annul-
lar as eleições feitas regularmente,_ applaudid.as como taes pela-a dU'as 
correntes desta Casa, porque -0 eminente Senador pela Ba!hia declarou 
que as eleições no Estado .do Rio de J aneiro tinha.m sido livres e os 
vo-toa regularmente Tecebidos. A - ·Commissão, portanto, limitou-se a 
cumprir com toda a correcção o uuico dever que lhe cumpria: Tesolver 
com firmeza e precisão. 

Accmiou tambem o nobre Senador pela Bahia a Commissão de 
graduar com o titúlo de doutor o 1 º Tenente F eliciano Sodré. Com-
quanto doutor ew. direito, eu não teria a audaci.a . de transferir os 
mC'Us títulos ou titulas equ_ivalelites a quem quer que não tivesse 
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direito de usar essa. prerogativa. Todo mundo sabe que aos ba'charei.:1; 
como os nobres :Senadores pela Bahia e por Goy.az, aos engenhei_ros·, 
aos homens foimados em geral, se dá co1ilmumente o titulo de doutor, 
não sendo isso attentatorío dos privilegioa dos doutores de direito 
e de Medicina 011 outros formados com borla e capello, ou nomeados 
lentes po-r decreto especial do Governo. Para que, porém, ·não reste. 
duvida a respeito, .aqui trago dous documentos, que terei a honra de 
lêr ao Senado para serem trariacriptos no meu discurso, de onde se-
vê ·que o Tenente Feliciano Sod1~ podia, e mesmo ninguem lh'o po-
deTia negar, ser assim trata.do de doutor. São dous p~rgaminho.s. 

· ( Exh·ibindo.) No primeiro pergaminho ,se lê que: "Em nome do 
Governo <la Republica dos Estados Unidos do Brasil, o Director da 
Escola de Artilharia e Engenharia confere ao Sr. Alferea-alumno 
Feliciano Pires de Abreu Sod1-é Junior, po:r ter concluído o curso 
especial na extincta Escola ~ilitar do Brasil, pelo rngulamento que 
baixou com o decreto n. 2 . 881, ·de 18 de abril de 189$, de accôrdo 
com o aviso de 3 de fevereiro de 1906, o presente titulo de engenheiro 
militai·." 

Isto em 1907. 
Bem; mas, engenheiro militar p6de não ser bacharel. Trago aqui 

!) carta de bacharel, ·que b •Senado poderá verificar, de onde se con-
clue que escola competen\e conferiu ao Sr. Feliciano So·dre o gráo 
de b;wharel em mathema.tf cas e eciencias physicas. 

J)e tudo ·que exponho, podem dar testemunho illustres Generaes, 
da actualid.ade, uns que, cqmo o .Sr. Dr. LaU'ro Müller, eram os Tenen-
tes de então, e outro que, como o Sr. Dr. Serzedello, apenas acaba-
vam de o ser. 

Quando se elegeu a Constituinte (ponho sublinhado o v~rbo por 
caüsa ·de certoa esciupulos de co'!1sciencia que me assaltam a respeito 
dessa e ·de outras eleições) os teinent&s, alguns já promovidos a capi-
tães, não podiam ser e.Equ,eci<los. Entrn os jovena militares qlre assi-
gnaram a Constituição de 24 de fevereiro, um houve que aô nome fez 
preceder a de&ignaÇão do posto : o 1° Tenente Retumba. 

O Governo Provisorip, aliás, do qual era membro conspícuo e 
solidaria em todos os actos políticos e administrativo.s o no·bre S.imador 
pela Bahia, General Ruy Barbosa, não hesitav.a em ·collocar tenentes 
á testa das repartições mais importantes. Então serviam elles para 
tu.do . . . •Consolidada, porém, a Republica, e a•asagurado ao nobre 
Senador esse direito, de ·que tanto u~a e abusa., para assombrar o paiz 
e o continente com o fo11midando lampejar do& seU's discursos suc-
ce·:ssivos, já os tenentes não prestam· para nada e tão vergonhosa é a 
enunciação do seu posto que até 'ee lucra em mascaral-o com o trata-
mento <le doutor ! ' . 

Quero., Sr. L., signiffcar ao Senador ilfüstre e hom·ado que os 
Tenentes do E:x,ercito, não obstante apenas estarem no segundo_ degráo 
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da hierarchia, são, como soldadoe e servido.res da Patria, tão mere-
cedores do i-espeito quanto para si o possam desejar ·quaesquer gene-
raes improvizados. Não ha de que corar po1· ser Tenente, dai mesma. 
sorte que não é motivo para vergonha o -aer baoharel, medico ou enge-
nheiro. E sem o menor vislumbre de personalidade antes com o méro 
intuito de talvez enternecer ao p1-eclaro .Senador bahiano, atacando 
pelo lado de suas affeições paternas, tomo a lioordade de notar que, 
entre os legisladores federaes p0lo glorioso Rstado bahiano, figi.ua · 
um, o Sr. Alfredo Ruy Barbosa, que ·.sa em uma das mãos agarra o 
seu diploma de Deputa<:lo, tem na outra uma espada, e espada de 
Tenente. 

Francamente, Sr. L., eu não sou adepto do meu co.llega Dr. Sodré, 
e declaro que, si qualificado estivera no Estado do Rio, teria votado 
no .Sr. Dr. Nilo, só pelo facto de haver elle occtrpado a presidencia 
da Republica, onde pela primeira vez fez diversas cousas, e, pelo 
menos, não liquidou ·de vez a instituição dos nossos sonhos. 

Com certo medico dos mais conceituados; e que estava a tratar 
de um amigo meu, infelizmente enfermo e moribundo havia já muito:s 
dias, aconteceu encontrar-me, quando elle sahia da caaa do cliente. 
Radioso tinha o Esculapio o semblante; e , acreditando haver nisso 
favoravel indicio, ancioso me aberei do homem da sciencia : 

- E spera:nç.as, não é ass!m, doutod Vae. o nos30 ·amigo melho-
ran do, não é verdade? 

Mas logo elle, sempre sorridente : 
- Qual o que ! \Simplesmente ainda não morrreu: parece incrivel, 

mas eis tudo ! 
Eu, 1Sr. L., professo a maior admiração não só pelos mcdicos que 

curam, mas ainda pelos que, seja lá como fôr, demo1·am -0 obito. 
V ataria, pois, pelo Sr. Dr. Nilo; mas o que lhe não concedo· é ser -
Presidente por sentença ; e muito menos que um membro do Supremo 
Tribunal alluda em termos destemper:aàos e ·3oezes aos tenentinho~, 
dando-os como caricat1nas de marechaes ! Em todas as carreiras ha 
carrancas e caretas; e uma das mais feias. é 'a do magi3tra<lo que não 
guarda compostura em suas falias e, enfrnnhando a toga, .atira chufas 
á farda sob a qual batem corações tão patriotas, pelo menos, quanto 
o doa Juízes il'l'itadiços e decompostos, 

Em Nictheroy, ultimamente como todos sabem, . houve um sar-
gento que depoz, enxotou, °'vaC'alhoit (é o termo proprio) a officiali-
dade de um batalhão de policia, cujo commando assumiu, nomeandt> 
major um cabo de esquadra. Eu não sei si isto já foi devidamente 
com)llentado pelo Sr. General Ruy Barbosa; e certo que grandemente 
avultal'Ía, si tratado fôra com as bellas energias, arrojada3 hyperboles' 
e fulgurantes hypotheses. de B. Ex. Eu, porém, tremo; o recaio. que 
tod-o o anti-militarista civilista Eeja pa:i:a dos tenentes subir aos ·aar-
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gentos. Sitbir, escrevi, e não quero riscar ... Não, que todo o progresso 
da revolução é contra-pêlo! . 

Resuinamos, ~r. L. Esta RepubJica inaugurou-se pelo esforço 
dos fJenentf1S, cujos braços elevaram. o Sr. General Ruy Barbosa.· 
T-enentes teem optimamente governado, .aqui e em Lisbo·a. Foi Tenente 
o grande Bonaparte ; .é Tenente o Sr. Alfredo Ruy Barbosa . . Media 
fotissi1nus ibis, sentenciO'U o poeta das ll:t etamorpl111sc1ç~ A Republica, 
si nã-o tem ido bem, roais ou menos se vae aguentando. Para que trans-. 
ferir aos sargentos -0 fiel da balança politica, em Nitheroy e no resto 
do paiz? 

Que a-0'ha V., ,Sr. collaborador do J ornal do Bra,sil?" 
Aqui terminava a carta com a aasignatura, que supprimo. 
E eu· acho que o Sr. Tenente tem toda .a razão. - Garbos de 

Laet." 
, O -SR. MENDES DE ALMEIDA. - Perdôem-me os meus collegas que 
~u - desça a estas minucias, mas desde que o eminente Senador pela 
Bahia a ellas desceu, . necessario er a que eu lhe dfase uma resposta 
immediata. E creio que esta resposta não podia ser mais cabal nem 
ma.ia completa . 

. E' inveridico - <lis8itlram as peasoas illustres que occuparam a 
tribuna ·desta Casa do Oo;ngresso - é inveridico, não repmduz a 
verdade dos factos o pareoor da Oommissão de Constituição e Diplo-
macia! É neste .ponto quem mais se avantajou· na accua·ação foi · o 
nobre Senador por Goya2;, sendo ·que. o honrado i$ena·dor pela Bahia 
apenas traçou de longe uip. schema do assumpto, que o nobre Senador 
po1· Goyaz dese.nvolveu cqnvenienteme.nte. 

Inveridico é o que aqµi se allegou. Nenhum ·dos parecerns da Com-
missuo de Constituição e Diplomacia é inveridico. Todoa foram O· 
transumpto completo e fiel do que occorreu no Estado do Rio de 
J âneiro. 

Inverídico, por que? Não estava ÍU'Ilccionando ·a Assembléa ao 
tempo do prÍmeiro habeas-corpus, em sessão extraordinaria? Estava, . 
ninguem o nega. 

•Não houve protesto dos membros da maioria, deixando de compa-
recer a essa ·sessão extraordinariJ--por causa desse habeas-corpus? 

Verdade é que sim. Apenas compareceram o·s cidadãos Deputadoa 
Estaduaes adietas á política contraria á do ex-'Presidente Dr. Botelho. 

Não houve,, para perp0tração da Mesa eleita na sessão anterior 
ordinari.a, habeas-corpus do Supremo Tribunal Federal? Houve. · 

Não houve depois uma retirada do local do edificio principal da 
Assembléa para ou'tro determinado pela M'iesa, em sessão extraordi-
·naria? Sem duvida que sim. 

Não se reuniram os membros da . maioria em edificio pr-0prio 
para elegerem a nova Mesa de accôr·do com o Regimento dá Assem~ 
bléa? Tambem. Nessa npva Mesa não começou a funccionar com .a 
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maioria dos Deputados Estadtraes, rnconhecido_s legalmente? Ninguem 
duvida. . . 

o s~. RIBEIRO GoiNÇ.ALVES - A Mesa era illegal. 
O SR. MENDE~ DE ALMEIDA - Desde que a sessão extraordinaria 

terminou, uma nova N esa se devia eleger, de accôrdo com o Regimento 
dà Aasembléa. · 

O SR. RIBEIRO GoNÇALVEs - Mas Çlevia ser feita a eleição sob a 
pr·esidencia ·da primeira Mesa. . · . 

O SR. MENDES DE ALMEIDA - Tinha-se acaba·do a . sess~o extraor-
dinaria e no edifício da Assembléa Legislativa, i'eunidos os membros 
da: Assembl€a em maio-ria, elegeram a sua nova Mesa, regularmente, 
na fqrma do Regimento . . 

o· SR. RIBEIBO GONÇALVES - Foi eleita illegalmente. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - Como He mesmo um h(}}beas-corpru~ 

do Supremo Tribunal não póde legitimar abiíolutamerite a eleição dos 
membros da Mesa, ·contrariamente ao Regimento da Assembl€a? 
( · Em que_ era illegal essa Mesa? Em cousa nenhuma, desde ·que 

.!')xtincto estava o effeito do hàl:Ji ?J.as-oorpil.$ que foi' concedido para. que 
pudessem tel' entrada· livre e franca :i;io edifício da Assembléà,' . ·os 
Deputados e funccionar .a Mesa at€ a terminaç~o da sessão extraor-
dinaria. · 

O SR. R~B~IR-O GoNÇALvEs ~ Mas neste cas~ a eleição devia ser 
feita s.ob a presidencia da antiga :Mlesa. 

O SR. MENDES DE ALMEIDA - Mas, ú lá não-<!Ompareceu o Pre-
sidente, esteve presente o Vice-Presidente, perfeitamente legal, e tam-
bem secretarias e supplentes com aqU'elle eleitos. · 

Sendo assim, quando não comparecer .ao Senado o Sr. Senador 
José Gome~ Pinheiro Machado, não se póde mais fazer sessão? Esta~ 
remos obrigados e esperar pela vinda do Sr. Pinheiro Macha.do pa1'[\ 
elegermos uma noiva Mesa? 

Para que insistir nestes ridículos argumentos? 
O SR. RIBEIRO GoNÇ.ALVES - Elle!J não compareceram . po],'qU~ 

tinham medo do golpe que pretendi.a cassar-lhes os mandatos. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - Mas, meus ·caros collegas, atteo.-

dam: ninguem póde. declarar cassado um mandato sómente pela von-
tade deste ou daquelle. E' preciso que a Assembléa respectiva tome 
conhecimento do caso, estude a legalidade ou não legalidade da perda 
do mandato e ·aobre ella resolva. Foi o qwe perguntei, a.qui; em fnce 
ao nobre Sena·dor Nilo P eçanha, quando S. Ex: me aparteav.a. 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - O Regimento diz que é da Mesa · 
a coanyietencia de declarar as vagas. 

O SR. J o.Ão LUIZ ALVES· - As vagas ·normaes·; mas não póde a 
Mesa. por si só, dechrar as vag·as. ·. 

O Su. R:rnErno GoNÇAI,VES - Está 1io Regimento. 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - Eu perguntei, aqm, ao nosso em1-
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nente collega Sr. Nilo Peçanha: .S. Ex. entende que l>;O Sen&do cabe 
declarar vagas as cadeiras de· Deputados ~staduaes por méra cl.ecla,-
ração de algueni ~ :s. Ex, nada me rnspondeu e nada podia "responder 
porque S. Ex. teve, ao menos, . respeito ás doutrinas verdadeiras · á 
propria noção da·a cousas. 

· Não houve, em nenhum dos pareceres que relatei nesta ·qu.<estão, 
uma palavra, uma phrase; uma narração que não fosse a expressão 
da verdade; e, si tivesse havido, cabia ao S~nado , cabia aos honrados 
Si'3. Senadores uma acÇ:ão direota -contra os. membl'OS de uma Oom-
missão que virrha . aqui ·faltar á ·verdade. Uma Oommissão que assim 
procedesse, qualquer que ella fosse, não ·devia. mais mereeer. a con-
fiança do Senado. 

A Oommissão -de OonstituiÇão e Di:plo:macia, qu:e, muita-a vezes, 
se tem manifestado, ell'!- assumptos. bem graves, contra a opinião de 
varias pessoas que .sobre ella poderiam influir pelaa suais re-laçoos 
políticas ou amizade :reciproca, sabe consarvar sua completa irrdepen-
<lencia: no exame dos casos sujeitos ·á •aua competencia. Por ]sso não 
ha, nem em seu projeeto, nepi nos eon.siderO//;ida co.m que os justificqu, · 
um só itern inve'T"idieo, injusto, que falte em summa á verdade completa 
doa facto·s. 1 

Foi dito mais qu<e o p ~rojecto era Te:voluçionaTio, porque pretendia 
rever uma .sentença do Srtpremo Tribunal Federal, competente para 
agir na hypothese. . . 

Revolucionario ! Revqluoionario parece-me que deve ser tudo 
aquillo que ,perturba as Xflg.ras cons>titu:cionaes e as ataca para que 
aproveite a sua des·truição, a sua parcialidade politica, atirando qual-
quer dos poder.a-a a praticar qualquer acto violento e Ínconstitucional, 
ou para perturbar a prorp,ria ordem. normal da vida, .administrativa 
e política, de fórma a ter com isso vantagem, mediata ou immediata, 
ao assumpto que m.ais lhe interessa, ou· á sua paixão política. 

O parecer, porém, nãp fez mais do que tirar a unica conclusão 
possível dw elementos que tinha deante de si. Que poderia fazer esse 
parecer? Propôr a annullação da eleição no E stado do Rio <le Janeiro? 

•Sem duvida que não. · 
Isso não seria da competencia do Oongres&o. 
Trata-se, na hypothese; de uma eleição acabada, Teconhecida p.alos 

poderes competentes do ]1stado, pelo·a poderes geraes e por to<los os 
membros -das parcialidadef) que actualmente entre si debatem sobre a .. 
hegemoi;i.ia no Estado do ~io de Janeiro. · 

·Perguntámos em commissão, quando estud·ámos o a·asumpto : de-
vecse nomear um interventor? · 

Que vantagem ha nis:30? Deixemos o modo de intervir ao Poder 
Executivo, si nós Te.solvermos. a questão deatc modo, conoo·dendo ou 
ma.ndando Tealizar a i11te1rvenção. · 
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Definir qual .seja o Governo legal, era a unica cousa que nos 
,competia, porque réalmente isso é que era necessario e era da analyse 
<los factoa que decorreria o reconhecimentó da le:galida<de . 

. Discutimos ·. então longamente esse assumpto,- ·e form~1lámos o 
:parecer. . 

O SR. RIBEIRO GoN:ÇALVES - Si a Oommissão attentasse para ó 
.caso,. co_nscientemente, .a .'aua conclu~ão seria outra. 

O S:R. MENDES DE ALllÍEIDA - Então o nobre Senador entende que 
a Oommissão a<ttentou para o cas.o inconscientemente, isto é, o nobre 
Senador adhere á opinião de incompetentes, nessa verdadeira vasa da 
publicidade, n.a opinião dos que atacam levianamente, soccorre-se doa 
ata.ques de esquina, da:quelles que Teputam que a Oommissão não 
pesou bem a sua opinião, para, por srra ·vez, vir dizer de publico que 
a Oo.mmissão não attentou conscientemente para -0 a·asu:rp.pto _? 

Cabe-me ponderar ao meu nobre eollega que a Oommissão de 
Oons<tituiç:ão e DiplomaciiU é composta de cidadãos po:nderados, .de 
homens que teem eompostura; e a prova é que os seus actoa sempre 
me1'eceram o assentimento e a consideração de tod-0 o Senado.. . 

A Oommissão procede hoje, como procedeu sempre: conseiente-
n1ente. 

A Oommissão, pàra •ser agradavel a esta ou áquella parcia~idade, 
1'1ão tinha o direito de adoptar o pensamento daqueUes que entendem 
.qwe o Governo· do noso digno collega Dr. Nilo Peçanha é mais. pro-
picio ao Esta.do, ou a do· grupo contrario, que entende que o Estado 
mais lucrará se ficar ioob a presidencia do Dr. Feliciano Sod1,é. 

A Oom:missão. não tinha que •aaber quaes são os sentimentos ínti-
mos da população do Esta.do· mas e apenas 'ª manifestação legal por 
_parte elo mesmo Esta-do. · · 

A Oommissão . . só comprehendB como manifestação- legal àquella 
<JUe tem a sua origem· iíO voto Tegular, na apuração regular e na. pro-
·clamação regular. Desse estudo a Oommisaão -não se podia eximir, 
() foi a esse estudo que ella Ee entregou. 

Ora, a Oommissão de que sou. Presidente encontrou-Ee deante de 
dous cwaos. De um lado, um cidadão investido do alto cargo de Presi-
<lente de Estado com todos os 0aracteristicos de legaJicl.a:de, isto é, 
<lepois de um estudo :moticufoso sobre as actas parniaes, de uma apu-
Tação regular e de 1..~a proclamação em 13e·ssão or.dinaria em Assem-
ll>l&a em que esta vai presente a maioil:ia dos Dep;utaclos ; de outro lado 
um cidadão, investido tambem desse elevado cargo., mas sem os requi-
-si tos necessario·a, sem .a apura>ção :ele actas parcia:es, sem exame, por 
assim dizer, de' especie alguma, po·1s que ais acta:s estão em poder 
'da maioria, e, mediante uma proclamação feita em..,.sessão extraordi-
JJ.ariai, quando é certo que a Assemb1éa não podia tomar conhecimento 
de assumptos ou:tros ne~sa sessão extraordinaria, senão claquelles que 
motivaram a •aua convocação. . 
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Procur.ou, portanto, a Oommissão ·aprofundar es.se estudo, -afim 
de chegar ·a uma conclusão . logica e ac:córde com a realida:de dos. 
factos. 

Essa minoria, porém, 'ou, melhor, o representante dessa minoria 
reconeu ao Supremo Tribunal Federal solicitando-lhe uma ~rdem de 
habeais-cor:pus, pois que consid~rava-·Ee verdadeiramente eleito. 

O SR. RIBEIRO DE ALMEIDA - E effectivamente está legalmente 
empossado. . 

O SR.. MENDES DE .ALMEIDA - A parte referente ao habeas-corpus,. 
· perdôe-nie o meu nobre ·collega, j.á foi aqui trat·ada e luminosamente· 
pelo nosso collega, representante do Districto Federal, o Sr. &nador · 
Sá F1;eire· ... 

O SR. J o.Ã.o Lur-z Ar.vEs - Apoiado . 
.O SR. MENDES DE ÀLMEIDA ----: ... ·sendo certo que ai relativa á. 

questão constitucional foi longamente deba.tida e perfeitamente expli-
cãcla pelo nobre Senador pelo E spírito S aúto, o -Sr. João Luiz Alve3 . . 
Em todo caso, permittam-me os collegas que eu addite algumas pala-
vras ao brilha.nte voto ante-hontem proferido pelo hon.rado Ministro, 
o Sr. Dr. Pedro · Lessa, voto- que deve ficar nos Annaes desta . Casa, 
porque representa· um ele:p1ento importantissimo . . . · 

UMA voz - Apoiado.. . · 
. O SR. MENDES DE ALil:rEIDA - : .. para que, Sr. Presidente·, não . 

nós, _.que conhecem.os a pqlitica e perfeitamente, mas aquelles que 
aggridem por pa,ixão as entidades de valor, que fü'l injuriam, possam 
c.omprehende·r que não estão com a razão, que laboram no mais crasso 
erro. · E' preciso 1que esEes que se empenham n.o atassalha1: a honra 

. alheia cheguem a conclus-ão ele que a Commi~são desta Casa não agiu 
po_r rn.éro capricho,, mas pqr . estar convencida que a sua opinião é a 
verdadeira. 

Para as palavras do Sr. Dr. Pedro Lessa peço especialmente a 
attenção do nobre Senador por S . Pa.ulo, o Sr. Francisco GlyceTio, 
qu:e foi que_m primeiro declarou aqui que estavainoa ante a decisão do 
habe:as-corpus, em frente a uma sentença irreconivel ! 

.. .Eis as pala:v.Ús do Sr. Ministro P edro Lessa: 
"Em favor do -Intendente da Capital eia Bahia, J ulio Viveiros 

Brandão, impetrou o Dr. Alma.chio -Diniz uma ordem de habeas-
corpus do Tribunal de Appellação da Bahia; e, como este Tribunal 
não tomasse conhecimento do pedido, interpoz o impetrante o com-
petente recurso pa1'a o Supremo Tribunal Federal. 
· Eis os fundamentos d~ petição : o Dr. Julio V. Brandão é Inten-
dente· da Capita]. da Bahia, eleito de accórdo com o que prescreve 
a Constituição daquelle E~t·ado . Estava, pois, sujeito ao disposto no 
art. 113 /da citada Constituição, que reza assim: "Os membros dos 
Conselh0s :Municü_)aes e os intendentes Tesponderão perante o Juiz 



281 -

de · Direito pelos crimes p.rãticado1:1 no exerc1c10 de suas funcçõea, con;i 
1:e<:UI'SO necessario para o Superior Tribunal de JJJ.3tiça do Estado." 

.São os Intendentes Municipaies os unicos funccionarios civis do 
.Estado da Bahia qw~. pe.rdem os cargos em virtude de sentençia do 
Poder J udici.ario; pÕi:f:toql)s os . demais. funccionarios civis estão su-
jeitos ao i!mpeache,ment, estátu:içlo pelo art. 29 da mesma Constituição., 
o qual ~iz o SBgu,i:o,te: ''. Compet~-lhe ( á CamaTa dos Deputados) tam-
bem accusir peranté · o ~~nado os funcçi.onarios civis; qualquer que 
seja sua gra<luaç·ão ou clas3e, por corrupção, ·malversação ou delicto 
praticado. no exercício de suas funcções". 'üs fm;1ccion,arios assim 
acm.rsados são julgados pelo Senado (art. 33, § 3°). . .. 

Entenae o impetrante que aó pelo Poé[er J udiciario póde· o Inten- . 
dente da Capital da Bahia ser P,rocessado e julgado; só <leante <lo 
Poder J ucliciario, por ÍOTÇa <las disposições legaes citádas, é obrigado 
a responder por quaesquer deliçtos funccionarios que. lhe -aejam impu- . 
ta<los. ' 

Entretanto, foi promulgada, na Bahia, a lei n : 1. 065, de 14 d€? 
novembro de 1914, que autorizou o Concelho Municipal a suspender 
o Intendente·, em d·ous casos : 1 º, si, findo o prazo de 60 <lias, contado 
de 1 ·de ja11eiro de cada an·no, não tiver o Intendente prestado contas 
mÍnU'ciosas de sua gestão financeira, ca&Q em que tem cabimento a 
m:ispensão. por 30 dias; 2°, quando, nos termos do §. 2° do art. 1° da 
referida léi, qualquer _municipe exercite o direito de denunciar ao 
Conselho Municipal "os abusos e crimes praticados pelo Intendente 
na gestão Jnanceira do município", Apresentada ao Conselho esta 
denuncia contra · o Intendente, .nomeia o Presidente do Conselho uma 
commissão de tres membros p ara dar parecer sobre a procedencia das 
acrcusações. Si julga procedente a denuncia, - o Concelho immediata-
mente suspende o· Intendente, podendo este. recorrer do acto do Con-
selho para ·o Senado. Si o Senado reformar ó acto do Conselho MU'.Jli-
ci pal, não fica, por esse facto, o Intendente ·if'ento do procesrn judiciaL 

Allega o impetrante que a lei de 14 de novembro de 1914 é in-
constitucional, porquanto, ao passo _que a. Constituição do Estado 
;mjeitou todos ôs funccionarios civis, menos os Intendentes, a dous 
pro.cesoos, o inipe.achment e o processo criminal perante a Justiça 
ordinaria, de harmonia com· os pre-ceitos dó Codigo Penal, preceituou 
que os Intendentes e .me·mbros dos Conselhos Municipaes sómente per-
ante -os J uizes ele Direito, com recu:rso para o Superior Tribunal -de 
Justiça do ·Estado·, res·ponclam pelos delictos funccionaes ; entretanto, a 
lei de 14 de novembl'O de 1914 veio crear uma ·suspensão · por longo 
tempo, depois de julgada procedente a denuncia pelo Conselho Muni-
cipal, suspensão que perdura ainda mesmo depois de se manifesta1· 
o Senado favoi·.avel ao accusado, o que equivale iil- um i{/npeachmient, 
isto é. ao impeaéhment a que a Constituição sujeitou todos os mais func-
cionarios civis e que a mesma Constituição excluiu, vedou, quando dispoz 
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acerca Clos Inteu,dentes Municipaes . . A ap.plicação dessa lei inoonsti-
tucio:nal, importando em privar o paciente das funcções do cairgo, con-
3titue uma coacção por illegalidade ou abuso de poder. 

Quando inconstitucional não fosse a lei de novembro de 1914, 
a sua applicação a factos anteTiores á promulgação da mesma lei fôra 
dai· effeito retroactivo a uma lei penal, contra os principios juridicos 
que dominam a materia. . 

O que primeiro que tudo nos curppre investigar é si realmente 
fere a Constituição do ~3ta:do a lei bahiana de 14 de no,vembro de 
1914. Ora, a Constituição do Estado da Bahia estabeleceu uma regra 
geral - os funccionarios civi.s perdem -0s cargos ..mediante proeesso 
perante o Senado, depois de aceusa·dos pela Camara dos .Deputados, 
ê uma excepção - os Intendentes, assim como os membros dos CorÍ-
89lhos Municipaes, pelos crimes fonccion.aes, só podem ser processa-
dos perante os Juizes de Direito, com recm·so nec-essario para o 
Superior Tr~bunal de Justiça do Estado. A lei de novembro de 1!H4 
cre6u dous caseis de suspensão peloa Conselhos. Municipaes, um méra:-
mente . administrativo, .que é o de suspensão por 3.0 dias, imposta aos 
Intendentes que não prestarem coutas de sua gestão, noa termos do 
§ 1 º·do art. 1°, e outro de ciaracter criminal, que é o caso de suspen~ão 
subsequente a uma denunc.i·a, julgada, procedente pelo Conselho, im-
p.ortando notar que esta su-apensão subsiste até que o Senado annulle 
a decisão do · Conselho 1Yfunicipal. Vê-se bem que os Intendentes, antes, 
de decretada a prommcia pelo Juiz de Direito em processo reguJa·r, 
pm força da lei. de 14 de novembro de 1914, ficaram tambem sujeitos 
á suspensão resultante da decisão do Conselho Municipal, que julga 
procedente a denuncia. Manifest·amente, por essa lei se toTnou peior, 
ou menos garantida, · ai po11ição juridica dos Intendentes. E, como~ a 
Constituição do Estado declarou bem expn~asamente que os Intenden, 
te.S Municipaes, ao con.trario do que a mesma Constituição dispoz 
para, os demais funccionarios civis, não respondem pelos delictos 
funccionaea perante nenhuma assembléa política ou administrativa, 
mas perante a Justiça orqinaria, em primeira e segunda instancia, 
seglie-se que a lei de 1914 offende a Constituição do Estado·, é incon-
stitucional. 

.Sendo inconstitucional essai lei, não devemos, não podemos appli-
calca. Prevalece a Conatituição do Estado, assim como prevalece a 
Constituição F ederal ,qtrando se invoca uma lei OTdinaria federal que 
a infringe. E' bem conhacida a graida~ão das leis neste 1·e.?:imen: 1 º, a 
ConstituiÇ,'ãO Federal ; 2°, as leis fedfü·aes; 3°, as Constituições dM 
E·6tados; 4°, as leis estadu11es. Pouco importa qRe na e<>pecie se trate 
de um pedido de hab.eas-corvus: na decisão destes pedid-0s podemos e 
devem.os declarar inapplicaveis as leis inconstitucio11aes. Para este 
effeito o habea.s-·cMprus é f3guiparado aos outiios processos (Tbllyer, 
Cases on Constitu.cion.al Law, vol. II, pags. 379 e 2 . 380, ed. de 1895}. 
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Verificada a inconstitucionalidade: <la lei, fim virtude da qual 
catá· snsp<mso o pa:eiente, a posição juridica deste é· incontestavel, li-
quida, cert_a; nenhum effeito póde produzir a. suspensão inconstitu-
-cionalmentc decretada . .A. suspensão inconstitucional imp<;>rta mesmo 
-coaeção illegal. Juridicamente o paciente está e continúa investido de 
suas funcções, e do direito de exercel-ao:s. Um só obstaculo e este illegal. 
por .o!ffender a Constituição do Estado, se o-ppõe a.o exercicio das fun-
cções do paciente: a suspensão, acto material, desp_ido de caracter juri-
dico, coacção ill-eiga.l, ou por abuso do poder. 

Temos, portanto, na especie. destes autos um dos casoa em que 
o habeas-corpttS deve ser concedido, de accôrdo com os princípios juri-
dicos que dominam.. o assumpto. 

O paciente não exei·ce as funcções, do ssu cargo, porque tem dimi-
nuída ou violada por um acto illegal, a sua liberdade individual, a 
SU'a Ji.berdade de movimento·a, a sua liberdade de acção. 

Si illegalidade, ou abuso do podei", não envolvesse uma oífensa 
á . libeTdade de acção, certo que não era o caso de habeas-oorp11s. Si 
a União, o Estado ·ou o Munic:ipio, fabi:icar' um proclucto privilegiado, 
infringindo um privilegio de invenção de um particular, sem que nada 
absolutamente eohibisse .a grave e esca!llcarada violação da lei; Gi 
qualquer déssa·a entidades alienar illegalmente u'nl movel que alguum 
particular lhe tinha da•do em penhor; ou rntiver por bemfeitorias, 
sem nenhuma ap.parenoiai de direito, um predio que lhe tenha sido 
locado; ou exigir, sem n<lHhum motivo legal , a entrnga de um immovel 
que lhe esteja hypo.thecado; ·ou "Be recusar a solver uma :divida indis-
eutivel, e já reconhecida e confessada, ou a restituir um objecto depo-
sitado; em qualquer dessas hypo1:!heses, por mais evidente que seja a 
illegalid·ade do procedimento do violador dos direitoa do individuo, 
11inguem se lembrará de requerer um habeas -corpus em favor dá pes-
soa lesada. Por •que? Por não haver em nenhum -elos casos figurados 
'COacç_ão á liberdade individual, no sentido em que este termo é geral-
mente usado. 

Para ter cabimento o h{))beas-corpus é nece-&sario que se <lê uma 
-oHensa á libeTdade de movimentos; que é o direito fundamental , a 
-condição, o meio indispensa,vel paTa o exerci cio de um sem · numero 
de direito·3. Reeonheceu-o o proprio chefe ela escola que preconiza 
a applicação do habe'us-oorpus, com a maior amplitude imaiginavel, a 
todos os ca·so-s de violencia ou coaccão a quaesquer direitos, airul.a 
que nã:o se frafo de qa/rantú· a liberdade indivii!Jual; r econhece'-O, ou', 
:.or;.t.:;s, é forçado a reconhecel-o esse predaro jurist:a, o eminente par-
lamentar aue ·aünda ha pou<'os diaa se occupou do a:ssumpto longa-
mente no Senado, ·quanrlo. definindo a coacção, doutrina ·que é a pres-
são 'l!:m'/Yreqada em condicões de 13ffic.acia co1iüa â libierdirtifle nh •ex'er-
cicio de um clú•eito. qualquer crue e;~se seja .. Que liberdade é es&a de 
quie se Eervem os homen>s p a·ra exercer os oous direitos ? Certo gue 
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não é a liberdade moral, ou livre -arbitrio, que nada tem que vêr -com 
as garantias que o d~reito nos -0Herece ;_ pois, qualquer que Eeja a 
nossa opinião sobre es;;:e problema maximo da .philosophia, ele tal 
liberda:de não nos utilizamos, protegidos no mundo externo, pai'a O· 

exercicio dos nossos ·direitos. Não póde ser ta.mbem a liberdade de con-
sciencia, nem a de pensamento, nem a religiosa, ou quaesquer outras 
que taem sua esphera especial , e das quaes" não precizamos utilizar-nos. 
para o exerci ó o de.. todios os direitos ("contra a: liberdade no exer-
cicio de um cliTeito, qualquer· que ess'B s,~ja'', eia as palavras do .emi-
nente constitucionalista) . Essa liberdade, incluida na definição da 
r,oacção a que se referiu. o legislador constituinte no aa:t. '72, .§ 22, da. 
Constituição Federal, só póde ser a liberdade de movimentos, a liber-
dade corporal , a liberdade de acção. E sta, sim, é necessaria paTa O· 
exercicio de quasi todos os direito-s, é um direito fundamentaJ, con-
dição ou meio para quasi todns os outros direitos. 

·. Quando algumas veres os adversarias d.a verdadeira doutrina do· 
habcru:-corpus suppõem que estão pedindo garantias pa:i:a um d.ir.eito 
qualquer por elles inventado, por exemplo - a aidorioode moral cle-
exe?·cm· livremnnte o ma,,rHMto legislativo, nada mais fazem em sub-
stância do que usar de u:1na fórma esdru:xula para obter a garantia de· 
hab.e_a~- co_rpu~, para'. a liperdade de loc?moção,_ que é então. o <lireito-
ri:J.amfesto e 111quest10navelmente offend1do. Foi o que se deu, quando 
o Supremo Tribunal F e.qeTal, durante o ultimo estado de sitio, o que-
abr angeu quaai todo o anno paesado, mandou expedir uma ordem 
·de habeas-c.orpus para . o fim de p1:oteger a publicaç~o dos discursos· 
·dos Deputados ê Senadores, proferidos nas duas Casas do. Oongresso-
Nacional. Como se -lempram todos os Srs. Ministro&, a esse tem.p0 
o Governo da União só permittia .que se publicassem os. discursos da·a: 
duas Camaras, pelas columnas do Diario Official. Impetrou:se o · 
habeas-oorzncs para o fim de serem publicados -é.ss.es .. disclu-sos em 
quaesquer jornaes, cujos directores quizessem dâl-os á estan1pa. Essa 
medida se tornou necessaria, porque a policia desta cidade só con-
sentia na publicação dos escriptos, inclusive noticias, que. examinava 
e que lhe .mereciam o beneplacito. Si qualquer publicação oo fazia 
pelos j oruaes sem o visto da policia, eram os jornF11istas presos, o 
que aconteceu ·varias vezes, até com méros correspondentes de jornaes 
do inte1ior, r ecolhidos a lagares destinados a:0·3 presos communs, por-
que enviaram para os seµs jornaes, ar.tigos que desagradaram á policia. 
Oonsequentement.eJ o que então se .dava , era. a mais fra:nca violaçã& 
da liberdade de locomoção, da liberdade individual; prendiam-se, e 
com:ervavam-se presos durante mezes e mezes, cidadãos cujo unico 
delicto consistia em escrev.erem e publicarem pelos jornaes, artigos e 
noticiss, que não er~m agradaveis ao paladar ·da policia. Entre as 
publicações prohi·)Jida_s ·. wos.· jorna"/fi.stas, ·wb pena de prisão; estavam 
os _discursos dos Deputados e •Senadores. E stes, os Senadores e Depu-



ta<los, não eram as pei:!soas que publicavam os eeus discursos, nem 
-estavam ameaçados absolutamente de coacção alguma, si, por acaso 
algum dos seus discuTsos fosse publicado pelos jomaes desta Capital. 
Si isto se verificasse, quem iria para a cadeia era o jornalista que 
publicasse o discurso. Por outro l&do, sem se garantir a liberdade 
individual <los jornafütas, nenhum discurso do Congresso Nacional 
ooria publicado. Eis os factos, que ninguem póde pôr ein duvida. E, 
portanto, quem •quizesse, por meio de habeais-oorpws, fazer cessar a 
coa·cção, tinha necessidade de impetrar a ordem para garantir a liber-
dade individual do.s jornaliatas. Isso tão natural e tão evidente era 
então, que o habeas-corpus, requerido para garantir a ·publicação dos 
alludidos discursos, foi concedido sem detida analyse da Casa, inter-
pretando-se o requerimento no sentido exposto. Com essa intefüge.o.cia 
foi concedida a ordem, e com a mesma intelligenci~ foi ella cumprida, 
mandando o Governo que a sua pdlicia niW mais [Yre1nite-sse os jorrua-
lisbaJs, cu.jas {'olhas dia-rias publica.sse<m discursos de Se'/Ul.l];ores e. DeJ.Yl.lr 
tad;os. Si o que se passou foi isso, que importa que -se tenha usado de 
expressões que não eram rigorosa.mente jurídicas; que se tenha mesmo 
pedido um habe-as-corpus para garantir a publicação dos debates do 
Congresso, quando todos no fundo estavam concordes em que ·o habeas-
corpuis tinha por fim fazer cessar a ameaça constante á liberdade indi-
vidual dos jornalistas? Não suspendesse a policia essa ameaça á liber-
dade physica, e não teria sido public&do um ·só discurso. Ning-u.em 
pensou em dar interpretação diversa ao pedido <le habe&s-corpus e á 
sua concessão. Foi o -que -disse rapidamente no meu voto escripto. 

·O caso que nós julgam.os, . tem uma grande semelhánça com o 
caso do Conselho Municipal desta cidade. O p1ciente nestes autos 
demonstrou que está privado <lo ex.ercicio d.as funcções ·<lo seu cargo, 
em consequencia da applicação <le . uma lei inapplicavel por inconsti-
tucional. Elimine-.se por abstracção a lei inconstitucional, e que resta? 
Unicamente a priv&ção das funcções em virtude da suspensão iUegal, 
da .Suspensão nulla, isto é, uma illegalidade, um abuso do poder, que 
dá em resultado ver-se o pac~ente impossibilitado de exercer as fun-
cçõ>es de um cargo, que ainda conseTva, que tem o direito de exercer; 
porqmmto, á lei, incomtitucional falha efficacia para fazer o paciente 
perder o exercício desse cargo. Garantida ao paciente a liberdade de 
acção, a liberdade individual, os actos ·que elle praticar serão validos, 
e como taes serão julgados. Tambem os membros do Com:elho Muni-
cipal desta cidade, sem.· embargo de decreto do Presidente da Repu-
blica, que dissolveu esse conselho e mandou proceder a novas eleições, 
ei·am. membros de um 'Conselho ainda existente legalmente, por ser 
inconstitITCional, e, portanto, nullo o acto do Pre.sidente <la Republica 
que dissolveu o Com:elho; visto ç.omo não ha a;,rtigo da Constituição; 
nem. lei algum.a ordinaria que em qualque·r hypothese per:mitta ao 
I'residerite da Republica dissolver _qualquer Conselho, ou · Camara 
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Municipal. Conce·dendo o habeas-corpU'S, então impetraido, e mandando.. 
cessar a coacção ou violencia, que então •se pr.at.icava .de modo hem 
patente, pela conservação de dotrs soldados á porta do edificio do Con-
selho Municipal, afim de impedir o ingresso dos Intendentes, o Su-
premo Tribunal Federal ·procedeu de perfeito accôrdo ·com a doutrina 
juridica so·bre o hâbe1a,s-corpiis. N.aquelle ca:so como neste a ordem dé 
habe1J;S-co1·p1is é, não póde deixar de ser, acompanhada de d.ecl.wraçã:o,. 
da .simples declMaçfi,o, do direito que &a pretende exer·cer com o ampa·rn 
elo lwbe,as-corpus. 

Si o .Supremo ·Tribunal F ederal conceder a ordem impetrada 
para este paciente, qual será -0 e.ffeito <la de-cisão? Teremos então 
uma sentença definitiva, em faval' do paciente, qu'e obste a ·que em 
qualquer te~po seja de ri.ovo suspenso? Grave e evidente erro é fallar 
em sentença definitiva, que produza cousa julgada, quando ·aó se trata 
de hab.eas~corpits .. Não ha, não póde haver, caso ,algum em que em um 
processo de h.Weas-corp1lS ·seja dado ao Jµiz, singu'lar ou collectivo, 
p'rofeTir uma wntença ·definitiva, no Eentido que ·tem e3ta e:Xpressão 
na lingu&gem do· direÍ!to. Neste caso que vamos de·cidiT, si o Tribunal 
conceder a ordem impetrada, terá préviamente julgado inconstitucional 
a lei bahiana, de 14 dti novembro de 1914, sem o que não poderia 
conceder o habeas-cürnis. Deverá, portanto, o Tribunal declarar no 
accórdão que a lei cita\ia é inconstitucional, e que, por e.ssa razão . o 
Intendente da: .Capital fia Bahia, qu'8 pede o presente habws-oorpru"S', 
bem como quaesquer outros Intendentes da Bahia, não pode.m <ier 
suspensos em conooque:qcia de denuncia dada aos Conselhos Municie 

. paes, e por este€ julga4a procedente. Mlas, de.c1ara1· um direito, para 
evitar que sej11 lesado, ~ proferir uma sentença definitiva? Certo que 
não. Si nos pedissem um hlibe.Cl;s-corpn~ em favor de U'Jll individuo 

. condemnado á moTte, qllegando que essa pena não existe no Brasil, 
ninguem ousaria affin:par que .a deci3ão pela qual concedes~emos a 
ordein, continha uma, fjentença definitiva. . 

. A de&ar-a.çwo d-e que a pena de morte não existe no Brasil, e, 
portanto, a ninguem póde ser applicada no territorio brasileiro, pelo 
que não é possivel infli~-i.1-.a ao paciente, rião é, não póde eer reputada 
uma sentença definitiv13-·, <l.eante dos eleme'lltos do ·di1'eito judiciaria, 
sentença <lifinitiva oom di3cussão entre -as partes, sem confoncioso, 
~em lide judicial, é a negação da <ientença: definitiva. Si 'quizerem 
impôr ele · novo a pena ele morte ao mesmo paciente, assim como 8ie 

quizereni suspender novamente o paciente destes a:Utos, nem :uma 
cousa, nem outra poderíio fazer, nãla e1n ~ 'Uvirtudie ida coiisa jnl'[Jaél!a, mas 
porque não ha lei a lguma que o. autorize, conforme foi d~~C'lamào pelo 
Tribunal co'mpetente. Inutil fôra repetir a tentativa <l.e infligir a 
pena de mo.rte ou ,ele su spender com apoio em mim lei incon3titucional, 
inefficaz, inerte, sem neú:huma validade ; visto corno, sempre que se 
reproduzisse . a coacção illegàl., sempre se daria o habe:M-·corznts, em 
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obaervanoiai da lei, e não em: re,speito á. cousa julgada, que não ha na 
especie, por lhe fallecerem os requisitos da ·doutrina e da lei. Uma 
decwração de direito não se .confunde com uma sentença definitiva, 
proferida sobre o allegado e pr.ovado, ·pouco importando que a con-
sequencia da cleciamção do dir,e.ito .seja em alguns casos identica á· da 
sentença· definitiva. . 

Até aqui podemos chegar, intl'lrpretando e applicando o texto do 
art. 72, _§ 22, da Oonatitp.ição . Federal. Ir além., dar ao hab·oo...s -corpus 
uma feição de instituto jurídico inteiramente -diverso do que sempre . 
em to.dos os pa:Í-7,es se tem entendi.lo poT habeas-c.orpus, é violar a lei, 
e não col/'p,borcw 'na ervv'bução elo habe<1S--oorpibS, como se tem preten-
dido. Nos púzes onde nã-0 ha direito escripto, e onde o direi to se 
fórma e reforma pelas ~entenç.as ~dos· J uizes, o que se dava muitas 
vezes antigamente, os.· Juizes podem crear e alterar e supprimir as 
normas jurídicas successivamente. Mas onde o direito está concre-
tizado em wdigos ou em l;e-is extravagantes, admittir tal abuso 
seria annullar a maior de to.das as gar antias do direito consti-
tucional, .aquella ·qwe ninguem até hoj e ·ouS-Ou condemnar, ou julgar 
dispensavel, a divisão dos pode~·es . 

Não conheço exemplo de evolução de direito escripto, em que o 
Poder J udiciuio tenha revogado as instituições elaboradas pelo Legi-a-
lativo. Si se tivesse verificado tal anomalia em. algum paiz civilizado, 
seria o caso de repellirm-0s, e nunca de imitarmos o abuso. Um exem-
plo de amplo desenvolvimento de uma lei pela jurisprndencia, temos 
no que ha sucoodido nos Estados Unidos com a sua constituição polí-
tica. O direito constitucional americano n'ão está encerrado sóment_e 
nos textos constitucionaes; as decisões da Suprema Côrte Federal 
tàem -concorrido em larga escala para a formação desse direito . Mas 
como? Contrariando, deroganclo, nullificando . as disposições legae()? 
Não; deduzindo d.os textos ele lei os corollarios, as consequencias, as 
applica.ções, que virtualmente .se conteem nos artigos constitucionaes. 
Um dos princípios cardeaes, o mais fecunctu talvez em beneficios aasen-
tados pela Côrte Suprema, o de que nenhuma lei contraria á Oo;nsti-: 
tuição deve ser applicada, é a maia logica das deducções .do C-Onceito 
de constituição política:. · 

Oomprehende-se ·que os advogados e os políticos propll'gnem a 
opinião que faz do habea;s-corpws uma extranha creação juridica, que 
foge a todos os p rincipi-0s, um elastico i·ecurso judicial, em que pos-
sam caber todas as conveniencias e interesses d-e momento. 

O que não se justifica, é que os J uizes admittam tão extravagante 
pretenção, que, si prnvalecesse, daria razão ao maior dos nossos civi-
listas viv·os, ·que folminou a jul'isprudencia patria com estas palavras 
candentes.: "A-cervo informe de contr.a<licçõea e incoherencias, muitas 
vezes ai negação das doutrinas mais conhecidas e dos princípios· mais 
certos, essa collecção ·de ju1gados tem todos os defoitos e todas as 
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singularidades d·as creações, que são an~es a obra do instincto cégo 
á mercê de influencias accidentaes e passageiras, do que b producto 
da i·azão· humana illuminada pela sciencia e pela discussão."· . 

No caso sujeito basta-nos estudar o. peúido em faee das 1eis e 
dos princípios juridicos; para concluirmos pela concessão da ordein 
impetrada . . A latítU"de dada pelo .art. 72, §. 22, da Oo11Stituição Federal, 
a:o instituto do habeias-c.orpus, quer · dizer que actualmente não se 
restringe a applicação desse · remedia judicial á prisão e á- ameaça 
de prisão. Desde que se dê qualquer outra especie ou fórma de coacção 
illagal á liberda.de de ac-ção, nece&saria ao exercicio de qualquer direito, 
devemos conceder o hQ,be1C1JS -corp11s . 

.A.bstrahindo-se" dos delicto.s imputados ao paciente, por não ser 
este 9 momento de apurar a verdaae _a esse respeito, c;nr admittindo-se 
como materia incontroverti-nll a culpa, ou a . criminalidade do ·pa-
ciente, o que é certo é que só perante a Justiça 01;dinaria do· E stado 
póde elle ser processado, pronunciado, suspenso de suas funcções e 

·julgado. Em faoe da Constituição do Estado da Bahí.a a lei de 14 de 
novembro de 1914 é inapplicavel. 

Por esses fundamentos, concede a ordem impetrada, afim de que 
cesse a suspensão decreta·da pelo ·Conselho Municipal, em conseqmmcia 
da denuncia julgada p:focedente pelo mesmo Conselho." 

·No caso de ·que f 11llamos, .Srs. Senadores, não se trata de n a.ela 
disto ; no caso não se trata dos arts. 59 e 60 da Constituição. O assum-
pto já está bem discuVido e decidid-o. Não posso empregar o tempo 
pequeno que me falta par.a , nas minhas considerações, insistir naquillo 
que já o Sr. Senador pelo Districto Federal e .o Sr. Senador pelo 
Espírito Santos perfeitamente discutiram. · 

P edi licença ao Senado, porém, para transcrevei· o parecer acima, 
do 1Sr. Pedro Lessa, porque elle vem mostrar que não só o Poder 
Legislativo não entendeu, como o Poder Executivo é claTO na sua Men-
sagem, que o Supremo Tl'ibunal Fedeml é conipetente para ·tomar 
conhecimento de ·ca.sos politicrõ, -rnas que importa:lltes e abalizados 
membros do Poder J udiciario são com elles a.ccórdes. E' indispen.savel ,, 
na hypothese, por exemple:. da declaração de um cáso de lei inconsti-
tucional, que tenha havido um processo regular, em que a.s partes sejam 
ouvida·s, em que haja debàte, em qwe se demonstre a justiça de cada uma 
dellas. O mais é tumultuaria, é revolucionaria, e é isso que de>:erá me-
i-e.cér censura do nobre Senador. pela Bahia, no seu intento. constante de 
manter as norm.as e os pareceres constitucionaes, e cµja ausencia. 
deploro, apezar de coµhecer. que S. E x. n~o gosta de ouvir seus 
collegas. . 

Não devo, porém, em rdação a <3S3e importante assU'mpto deixar 
de pa,r te um autor, que não foi citado, nem pelo nobre .Senador pelo 
Distr:icto F ederal, nem pelo nobre Sena~or pelo Espírito Santo. 
Trata-se de um emine;:te 0 onstitucionalista que na questão nos apro-
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véita, que, como mmnb1·0 ·da . aJta Côrte de Justiça dos Estados Unidos 
Mexica.nos, . onde a organização federal é mais ou menos identica 8. 
.que rege os E stados U:uidos da 4-.mel'Íca do .Norte, e que teni. alto 
valor, não sórneute pela qualidade dos julgadas, como pela perseve-
rança e pela com·tante ·enunciação do seu modo de vêt em differentes 
julgados, merece. a attenção dos doutos; 

T1'ata-se daa questões constituciona~s do Lic. · Ignacio Vallarta:, 
·nutol' que a Oommissão citou no seu rarc0er- e cui0s excerptos peço 
licença .ao Senado para oranscrever no meu: diacurso,. deixando de fazer 
sua leitura agora, pois me tomaria muito_ teri1po e prejudicaria assim 
os meus intuitos. · · 

. Todas as questões decididas por Vallarta, e que apresento como 
su:bsidiaria.; ás observ.ações feitas pelos eminentes eoÍlegas, são de tal 
natureza que se ajustam perfeitamente ás opiniões do nosso eminente 
jmiscon.;ulto e. constitu..:ionalista, o Sr. Seuador pela Bahia. 

Eis ~ lguns <le sena excerptos: 
Abra!Ilos o liwo de V allarta: 
"Pag. 154 - Ooruo podem ser materia de um julga,do, como 

podem ser controversias judiciaes as questões que versam sobre a::r · 
relações políticas dos poderes publicos, sobre a propria organização 
do Governo, as ·questões que não affectam os direitos reaes ou· peasoaes 
de litigante algum, e que não interessam a. pessoas que peçam ju&tiça, 
mas apenas a partidos que luta.m fazendo valer Geus direitos políticos?" 

· E, maia deante : 
"Porém, si estas indicações sãó de prementB peso, não quero que 

úlas me sirvam sequer de excusa para não encarar em cheio o exame 
da -questão constitucional que a · demanda provoca; e esta : Podem os 
tribunaea conhecer de negocios po1iticos? Teem elles competencia par!!-
decidil-os sempre que um pa,rticular os leve ao seu conhecimento repre-
senta.nela . que não convém a seus interesses ·rnconhecer a legalidade 
de uma fórn1a constitucional, a validade ele uma eleição, a legítimi-
dade de unia, duas ou tres a.dminiatTaçôe.s? Estudar e resolver scienti-
ficamente esta questão é affirmar ainda mais a theoria que eu de-
fendo. é responder muitas das réplica'S com que se lhe aluca." 

E não se nfaz mistér e.ntra~· em muito largas considerações . para 
persuadir de que se desnatura o Po.der J udiciario qua1:1.Jo se·· ingere 
nas questões politi.cas ou .adminjstrativás. Oa T'ribunaes não podem, 
:não devem fazer ma~s que aclmi.ni'strar a justiça, applicaildo a cada 
~aso a lei pre-existente: si ·em l0gar de estar limitada sua compe-
tencia .ª preencher essa al ta missão, se lhe faculta não para que dêem 
a cada um o •que é seu, sinão para qne satisfaçam os interesPes do 
partido. pR ·a que satisfaçam as exigencias transitarias da convenien-
. eia, o Poder .J udiciario perde · a majeatade de suas funcções e a ordem 
. pU'blica ficarla subvertida nas suas ba0ses." . . · . 

A' pag, 155: " ·Oontenta.r-me-hei ·em.· invocar a respeitavel autcri-



dfül~ 'de MaRSH.A.LL, tanto mús -respeitavel par·a n<Ís quando elle 
a:pplfoa suM doutrinas-a instituições igu?es ;is : nossas: "B e_ o Pvde'r 
J idicitt1·io, assi:Ql falla esse eminente jutis.consultoi ppdera córihec'er· 
d/e toclâ ci questã)p constitu&ional, el/e se exfonde1~ici até a 1'el'!O'lV'i3t ' totJ't>: 
o (/;88ilmpto pr:.OP1'VO .do Legi-sla,.tÍ1,>0 : -se elle p·oaera conhecef• de . to~a: 
a questão relativa aos traitados e leis, . elle usurparia as atttibuições 
do Executivo. Deste mor}o desappwr~ciia :a divvisão de_ rkiilm1e.s e o L-egis .... , 
lp,tiv·o e Exie'cutivo se1'ia,.m ,a;bsorvid!O's p.e.lio Ji~diciario." (2) ·Com . 
r.azõés tão decisivas fica demonstrado que o Poder J udicia·rio não:_ 
póde conhecer de :questões políticas e sim sómente ·de éontrbvorsias 
suaceptiveis . <le a •ssum~r fórmas jurídicas. E estes · p'rincipios · profes-'. 
saclos na Republica visinha, em todos os povos cultos, não poderão· 
ser negados por nós, emqlÍanto não desapparecer o art. 50 da Oonsti"' 

, tuição, emquanto o d~spotumo nã~J confundir· as atfribuições d(JI todo~ 
os p.ode1·es para r'nata1· tod(JJS as libe1rd.ad!es. - . . 

E a inv·M·ter a natiireza das q'l!J.(},Sitõe.s políticas 1y,o;r,a pôl-.a'8 S101J dr 
co-mpetencia jwdiciaria, nã·o bmst,a que umia parte se ·apresré11ite ·ao 
T·t-i@urba·t p1;oinovendo-as, porque, por mais qll.e as q~eiram i>eves~ir -de 
fórmas jurídicas, são e permaneçem políticas. 

Pedir a um Tribunal que troqu.e a . fórma do Govern0·; ·que _ declal'e 
não dever reger a 10onstí!tuição de 1857, porque o povo não a a.cceitou!, 
ou ·porque a convoo.rotori!a qu.e chanAoii os De.pidados que a forn'/jwr:ain 
não eta -legitirn,a, é ped~r O impos-siv.el na esphera dei lei, 11;0 tM'r'~ntJ_ 
dos fox~?s; porqMe, é_ i'"!'-possivel confiwiclir as at•fribuições dos pr0d1Yr~tS 
Legisi:ati'IJl,o :e Judvci.ariq, p1'.e·tende11,clo qu.e este exewça as · que cb,rrps-
pond<irrn áqit:élte1 e é e ~erá ·3empre impossivel para ambos nullificar 
qu:antos factos que sob ·Ô ~mpe-rio da Constituição se hão consüm~ 
tnado. Essa petição descpnheceria ' além disso outros princípios: nega~ 
l'Íá a independencia elo Legislativo, dai p1•opria Constituint'e, submiet:.. 
tendo-a ein todos ós se1us aatos á rev·isão rJJo Jwdí1ciarw e invesfi1'lia os 
·1'tibuna-es erom t'ál sornmia de faciildud:es, com itma omnipotencia tão 
:_ooimp"/Jeta que• não só. repúgnaria ao · nosso sy,stema dh Governo, com6 
seria irrealizcwe·l ~ irwtituições humanas. Quando alguma, vez se 
pediu á Suprema Oôrte dos Estados Unidos ·que conhecesse de que3tões 
políticas muit_o semelhantes ás deste recuwso, e ás quaes s1; pretertvrlJiã 
dar as fórmas j)k1·idícas, êsse alto Tribunál disse . qúe "os ilireitna para 
cuja pr:otecção se invoc11 nossa autori:dade; · são os direitos de ·sope" 
ra!Ilia, de juris<licção pol}tica, de Governo, da existencia de· um Estado 
eom todos °'ª seüs privpegios e poderes . constitucionaes. A demandq, 
nãb apresentla em f ó~ma judflb"al um caso de direit-0s privado"' ou 
prropriedrade privada infringidos ou em perigo de s.êl-o. . . A Oôrté 
não tem jurisdicção sobFe aquellas materia3." · - · . 

·A' pag. 15_6: "Ma~, préscindindo-Ee destes arrazoado.s, que sâ6 
políticas Bm sua essenci~ as questões que e1ste recurs>o provoca, ape-z-ar 
de traziclas ·ante ~. Tribunal, confe>Ssa-o 1'mplicita.mente o proprió 
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qii&ixoso quamclo . diz havél-as lev{J}.iitô ao . Se~w,tJo 'J'!ffª 1·esolv.el-a-s. 
E ~enikl esta a ve.rdai/Je, oonw p1•etender-sei que esta Corte conhieça d'{JJS -
mesma8 quiestões politicas, usurpando as attribuições propri.a.s da_quelr(J, _· 
0111mJ.ara? Não .~ isso bast-amü pfM'a vêr' clara,rri1ente que nem a 1ap1'11!1sen- · 

. tação de uma p:arte\ em .J uizo pó de converter emi corifrovp"'Sia,s judi~ 
·dices essas qicestões politicas itando a este Tribwr1Jal uma comp~tieticia 
que . lhe; não pertence? ·.Além de outros mo ti vos -que a isso se oppõen;i, 
não .. se~ia rrvo1Mtruow que- dous p6cle1res ind(fpendenfüs · cv;Jnheces•-se-in 
cadJà u.m po1' si do rruesmo oosumpto, cli1atn'(Lndo-o wm de p.olitioo, t1e 
judicial o · oufro; ,&.xponilo-s~ :<Mo perigó de dare·,n· s.oluções contrOJ1iiais . 
e de se pôrem em oonflict'.0 que nãJo teria &alução p\ossit1el? .. E se pelo 
simples facto de haver aubmettido essas razões a_o Senado, foram ellas 
qualificada,s· pelo queixoso de políticas, e si se reconhece e se applaude 
qrte· este Tribunal "haja sabido afasta:i· a. jurisp1:udencia de toda a 
paixão :politica e -de todo -0 interesse 1transitorio, haja sahido divorciar · 
a :rp.agistratura da política'\ com.o se quer qiie tJlle, appa1·entando fallar 
eiri Juizo; sei metta a 1·e8ofoe·r as qwestõés politicas.· qiie commovem todJo 
o Estado. . . 

E c9mo .-se ha intantado sem d~sconhecer ·eatas maximas, estes 
principio_s, pÔ1' ao menos o caso que nos occupa fóra ·do seu imperio? 
Que .razões foram aHegadas para qi~e .~'Sta Oôrte re1S10'lva questões e'Ssen-
_cialrrvente politieias carmo são as ~elativas á mgánização rl!o Governo de 
Oampeche, questões que já conhece lo Senado? Varios e distinctos · 
generos são 9s argumentos que para, isso se tem empregado; é preciso, 
p()rtan~o, analysal-os com a devida !:separação: .Uma é a legitimidade 
historica, philo,sophica, ideal dos poderes publicos, .se tem dito, e outra 
se refere a um poder existente, :tomando como criterio ai Oonstitui:ção : 
ela · primeira não podem co·nheceT os '.Dribuuàes ; portanto, si da se; 
gunda, porque "·com _elle não se cornmette de trazer á revisão a his-
toria da humanidade, as fantasticas- theorias dos meta·physicos, a sue~, 
éessão histórica dos factos, a justiça · <las :revo;luções, a bondade das 
instituições existentes: não, ·Ô que · ~·econhece a Constituição, as leis,· 
ais autoridades existentes até ao ponto de submetterem á sua decisão, 
n:ão põe ao arbitrio do juizo a legitimidade da autoridade ante quem 
occorre ... e a legitimidade das •autoridades cuja revisão solicita, não 
é a legitimidade do theorico, mas a legitimidade segundo O' criterio 
da Constituição". · Com. razão se qualifica ·de louca a pretenção de 
que os Trjbunaes decid_issem 'ª -questão scientifica, absti·acta . sobre a. 
origem <la so beraniai; m1às, como se p6de siiEtentar gue d;ecidir sobre. 
l13gi.timidade e:oi8'tente seja da wmpeitencia jtulia.ial ~goodo ,o oriterio, 
da ~ei supre.ma, qw(Jflido tal determi?iação· imp>0rt.a 1·esolv.er. uma qwestão 
e d mesmo · Ood·ig.a,· ao -esb.ab.e.leoer ,a divisão de pode11~es; ·p11ohibiu q1w. 
o JudiciWrio iisurpe a1:1 attribuiç"ões qu'e d~·u aos oiifros? Entoo, basta. 
q'/JJB •"'Uma questão tenha que se clecidi1· de acc81·do com aqiiel~e crif:e1ri.o-, 
parti qiw seja dia · competencia iJJos Tribunae,.s? Seria preciso erigir em 
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pi-incipio :e"Ste absurdo para que1. o cirgwmiento ·que oon~esto prevalecera 
sobre a theoria que impugr110; e digo absurdo J!Mq_ue ·O é wni diisc~fio 
_o ~eva1· ao cori,hecirn.ento judicial to(/m os ne.g,ocios d,a compelencia iJ;o 
Leg_'i,szativo e r:lo Executi·vo, qwe elevem reigofoe1· ~ Jgundo a Constituição 
e. separal-os, porqiie sem-.el,hanbe 1:esoliiçrfo deve ~e1· tomtada se.gun~o. o 
ci'iten:O d.,sta lei. Ist'o se1ria a -p,bsorpção desses poderes pelo J udicwJ ' . 
de .qtre falla MARSHALL; isto seriai destrufr 'o art. 50 ela Constituição. 

"A essencia do Governo ;republicano consiste -na divisão dos pode-
res publicos e JJ.ª renovação ·dos seus altos funccionarios. . . e por isso 
mesmo . indispensavel . fixa-r peri-0<los de Tenovação e esses· períodos 
são sacram.entaes em Direito Constitucional. .Si assim. não fõra pode-
riam os Estados deixar indefinidos os ;períodos de duração dos poderes 
publiccis, prorogal--0s ao seu arbítrio, e se pudera fazel-o, tambem -
poderiam por leis su·ccesaivas fazer vitalicio, hereditario, o poder pu-
blico, e o vitalício, o hereditario. é precisam.ente o contra:i·io ao sys-
tema re.publicano. · . . 

Logo, é um ponto evidente quEl os p1•ecei_tos da; Oonstituição dos 
Estados, na part·e que fixam períodos de. renovação de seusi . poderes 
ptrblicos, estão sob a garantia dos arts. 109 e 116 da Constituição . .. 
Logo quando arbitrariaµieD:te .se violam. as Con:stituições dos Estados, 
trocando esses . períodos, vio-la,..se iambem esse ar~. 109, e si algum.a 
autoridade deriva··seus poderes dessa violação, os poderes federaes teem. 
o direito de annul1ar e!,lsa autori~ade, porque o teem. pau fazer effe~. 
ctivo o art. 109." 

À' p~gina 158: · _ 
"Si cu · fallaTa não em um TTibunal, m.aa em. um. Conselho de . 

Ministros, ou em . Úm. corp-0 político, acceit.~lilldo a com.petencia· do 
poder fodeTal politico -para . resolv~r essa questão política, entraria· 
a examinaT si as .leia. ati:J.cadas como nullas haviam. permutado a fórma 
xepublicana, estabelecendo a anti-republicana, para usa-r das mesmas 
-palavraa de Mladson, e decidiria essa questãó julgando-a segundo o. 
criterio constitucional, fazendo effectivos os arts. 109 e 116 dessa- lei. 
P<1s,fo que tal questão ~eja da c01n.petencia do zioáe1· federial politico, 
não se s.egue1 dahi que &eja tamb,em juibic1'..a1~ia, qW,~ :o seja dJo prrirruevro· 
dos tres i!J.epartamwnt.os rl;o OiovieTrvo que se apodev.e della, porque a 
OonsbituiÇão M3igna a caila.. iim de;,s f;es attribwiçõe8 propri-ais e ,e.-xcZu- -
sivas, que ne?ihum pódre it,Surpár ao outro. Certo; '3egm·o ·como é o 
tjuE) toe~ aos poderes federaes ·cuidar da observancia ·do referido 
art. 109, n~ que . tal . f\iculdade seja de qualquer . desses poderes que 
queira exercel-a, mas só da-queUe a quem: segundo a natu·reza de ·suaS 
funcções .ª confia :a Constituição. Si ha . opiniões segundo as quae3 
póde cahir sob a comp~tencia dos tribunaes o resolve~· 0ertas questões 
que ,.se relacionam com, a legitimidade da -autoridade, como . ás que 
euscit.am sobre a posse do. estado que tem a pessoa que· a ,exerce, nem 
é este o logar ·de analysar o fundamento ·dessas o.piniões, nem ~llas se 
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mánteem, mas pelo . contrario condemnam o erro de que o Poder J udi-
-ciario póde conhecer de qU'estões políticas, si.1pposto que eintanto .pro'- . 
clamain aqueHa competencia, emquanto que n~ hypotheae de que fal-
lam, . existe não uma questão política, mas um caao judicial, que affe-
'cta os direitos de uma pe soa, que só os· Tribunaes podem dirimir." 

A' pag. 159 ; . - . . 
"Intentou-se affirmar o asserto de que, porque tóca aos podere-3 

~ederaes fazer effectivo o art. 109 da Constitu.ição, são competen.tes 
para .isso os Tribunaes, e se citam doutrinas · da jurisprúdencia norte-
ameácan~ em -favor deasa verdadeira confusão nas attribuições 'dos 
tr~s departamentos do Governo . 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . · : .. . ...... . . ... .. . . . .. ........ . 

·E não só não são exactas estas informações, não- só não mali- · 
teem -esses ·publicistas tal conclusão, como defendem o principio que· a 
condemna; pois qi•e é wma nigra bem. definida ei iinive1·salme.nte acceita 
na jurispriulencia ilaquelle paiz qiie os Tribunaes 1iãio pod\;m conhf,cer 
·cie qwestões politiqiaiS.'' ·· · -

A' pagina 160, sob1'e dualidade de assembléaa : 
"Mesmo -no calAo _de_ dualidade de legislaturras que -peçam simul~· 

taneamente a protecção federal, não ha 'Dribuual algnm que .resolV~ · 
··á qual dellas se lhe deve d·ar, pam qwe·i".sso o faça o Presirlmte, porrqui3,' 

COimo o dásse a Gôrbe em 1.11ma· <:eli.eb'l',e e;i;ec1ito1ti\a, no caso ite naçõ'es 
estrangei'r,CfJS, 'º OoV'Br'JUO 1•er:onhet:ic~o v.el·d Pred;idemt.e é .~e1mp1·e o que 

;7.1;conhecem os Tribil!flJa,es. E ~ste p1'incipio tem .sido aP.plicado pela lei 
· do . Congresso a.os Esta.do;, sobei:anos ela União . . , Si° ó .Poderr J11di-
. ciáriõ pu.desae ~rever essa decisão do · Presi<lente, a garantia contida ·· 
nai Con&tituição dos Estadoa Unidos . .seria. uma garantia de anarchia 

-e não de ordem"; palavra8 qine bem rev:,,, zam em rnu /jnergioo laponismo 
.a conderrvn.ação da thieoria qite dá ingrí,rencia aos tribunae.s n.as questões 
politic-as. ·'A todas esaas clout1·inas que daquella vez citei, podei'Ía· 
aggregar hoje, como rnsumo dos princípios professados por aquella 
jm'isprüdencia neaj;e ponto, estas palavràs do erudito compilador daa 
dec~sões ql!e teem expliéado e interpellado a 'Constituição daquelle paiz: 
·a O P6der J uiúi,ciario não s,~ extende ·a todas a.s questões que' s-itrja;m 
da Gonstifluiçifo . . .. porque muitas dellas " são politicá& e teem qüe 
rnsolver-se por outros departamentos de Governo"; ~ssim não resolve 
o "Poder Jucliciario· . . . . ª questã.o que se suscita ·aobre a. J,egitimidade 
·ele trm governo geral. A mesma regra se ap1)lica á disputa. . . sohre 
qual de duas legislaturas de um elos noBSos E stados é a verdadeira." 

. A' pagina. -160: · · . 
. "E' inutil advertir qu'e e·sse poder do Presidente não se · eX:~rce · 

arbitrariamente, que élle não é uma ameaç.a á soberania aos Estados, 
que. elle não pócle empregar-ae para servir aos interesses dé facção , aós 
meSrnOS da J?Olitica federá}, fomentando a opposiqão contra OS gover-
·1108 .locaes, protegendo certos pai-tidos, · etc., etc.~ longe 'disto, ellé ·está 



sujeito a regras que o Presidente não póde violar sem ·ie fa.zer_ .1:e~pon~ 
·sável de grave infracção constitucional: assim ne.sae caso de. ·dualidade 
de legislaturas não está i·eaervado ao seu -0apricho, ás suas . sy+up_a-
thias o reconhecer a quem queii:a, 'flUJ,;s que dev:e d(}lr p11otecçÍÚJ f.eikral 
á qice se 1'.econl1J.eba11n os p10ài J1ws Executivo e Jiid'iciario., ,legi~ 
timos ·do Esta·M, e qwanilo elles disc'T'epe;rn, sobrv3 e~se p.onilci,:. á. qu,e 
'ténha sido instal'lctàa e re16onhecida pekt, leg•islotu1iL ant1e1•io1·, á qu:e 
co.inlserva e?n maioriq, Deputados . que f:,mham concorrri:do á in,sb.alJ/,a,.çã;o, 
etc. Esta ach;ertenoia só a faz neoossaria meu desejo de acreditar. que 
estou bem distante de professar opiniões que acceitem a arbitrariedade 
no ex.ercicio das faculdades 1que a Constituição ou_tnga aos podei·es 
federaes." · · · 

À' pagina 161 : sob1·e governos de facto condemnados: , 
"Mas se insistem nessa argumentação dizendo-se: a doutrina que 

sustenta ... que a 1Suprema Oôrte .deve TespeÍtar os governos de facto . ., 
é a negação do preceito contido no art. 109 . .. elle não disse: "Os E.sta,.. 
dos. são independentes e· soberanos pa1·a se regerem por governos de 
facfJ.q; e era preciso· que tal dissera para acccita.r que os po.dereS. fe~ 
de_raés dev.em reconhecer govúnos de facto." . Grandes esforços :oo· teem 
empregado, não já para provar este asserto.1 mas sim para affirmaJ.· 
que ".em .wn 1Jaiz de, le14 ? 1~ão 'de facto.s ddr/Jsu~s não ~ piossiviel 
con.:titiim~ona}mente as Wftd>ridad~s "de fa.c~o-'.' N ad:a 9-ucr.o dizer d~.sta 
affHmaçao que desconliece doutrmas de D1re1to Pubhco Geral ensma- · 
~as pelos jmblicistas qpe ·até olvida ás prescripões constitucionae·a 
q~e rebabílitam certas . autoridades de origem espuria; t.ampouco 
quero · entrar nas considei·ações ·que tanibem teem obrigado aos paizes 
2jelosos d.e suas liberdades,' aos que se regem por leis e não ppr factos 
consummadoa, a des.prezar a theoria de que a autoridade em sua origem· 
illegitima não ·é tal autqridade e não exerce· nenhum acto válido: en-
ca,rregar-me. désse pont;o seria ultrapassar .os linii.tes que me .hei 
imposto." 

. A' pag. ·163, sobre caso identico ao caso do Estado dó Rio: . 
. "Certo é que todo ó mexicano tem o direito de n~o ser govm·nado 

sinão por au'toridades le~itimas; ·porém esse. direito itão se pôde fazer 
effectivo sinão no modo e fórma determinados em suas leis. O. que 
cr·ê iln;gitirn,o iim Pr<e>S'idente, ·um Congresso, i1,m- aoveniador, mrw; 
legi.sifolui·a ·uão pôde ir· ante os Tribunaes, estabelecendo cor1hl'a elles 
itm,a it~ mmida,: não obstl;inte ser essa demanda de apoio, deve ser im-
posta ante o collegio el~itoral, que apµra e computa os votos, que 
aprecia as causaa de nulliclade da eleição e que ·resolve definitiva e 
fi~almentc sobre a validftcle do àcto politico. Si esse collegio a .declara 
boa, tal declaração é a res _judicata na ordem política, que se não póde . 
depois combater, assim como se não combate a . sentenç·a executad·a 
P.ºr ma.is injusta que ·aej ,a. Tal é a .exigenéia do systema republicàno, 
si elle ·ha de dar es.tabili,clade · á administração publica, si na política, 
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como 'no judicial devem ]J.aver decisões que se não PºSªª discutir niun 
r.e'1-er sem abalar os fundam<;mtos da ordem social. ;E o que digo daquel~ 
1es podere~ .. supremos, applico. igualmente ás a~toúQ.iides ~U:bal1;erI}f!,S, . 
ehefes pohticos, empregados .de Fazenda, autoridades ml!nici.paea, etc. 

Quem acredita illegitima alguma- dessas autoridtideª, bem póde 
- pro.val-o antes quem deva nomeal-aa ou exoneral-as; poré.lll não l?óde 
vir ante esta Oôrte querendo rendor essa prova meamo sem ouvir a 
autoridade accusa<la e isto não só para que seja ella 1·-0m9vi.da CQ1Il.O até 
para que se annullem todos . os seus actos. _ Isto ôQp.funde -manife3ta-
mente . as attribuições dos poderes pu'blicos: isto não se póde fazer foi1 
.Juiio algum. -

O ~abeas-co1·p1lS jámais julga da illegiti1llidade da imtoridade, 
mas apenas de sua comp~t'6ncia e serve precisamente pa.ra garal}tií· ao 
individuo contra as arbitrariedades da autoridade wesmo de fo,cto e 
que s·ó tem uin títu1o decorativo ou putativo. Esta, no meu cQp.peito, 
é a theor•ia constitucional e. não ·a qU'e o Sr. Vellasco acceita. ·Tratan<lo 
de demonstral-a contra as ·asseverações dos ·amigos da Ífl;comp,g:ten-eia 
.de.. origem qi1e mais de ui:na vez teem tentado encaixar esta theoria na 
jurisprudencia norte-americana, tenho posto fóra de toda a duvid11 
esta verdade :· nlos Estados Unido.s jámais s-a qwtibifica no '' habeg{;, 
corpW'i" quem seja autoi:id·ade "de jure" ou -"de facto" · e esse 1·ecu1·so 
aSS>i~ p1'ocede oonfn•a. a ai~t_or-i!fa& legillima ct1mo CM11tra a Vllegit.i1nm 
.que aUen.ta co1&fli'l.h a · liberdade1 pessoal. Mas agora, para não acceitar 
as consequencfas do principio que a; essa verdade apoia, se disse que, 
~' apezal.• de que·" · <Jlaramen~ o habeas-corpus exclue o que se qunlifica 
i~ legitimidade das autoridades, apezar de que esta é a verdade, não 

_é toda a verdade completa, porque no nosso juízo (}//n,pam não .é o 
mesmo que o habeas-corpws, pois · todo .o mundo sabe que · tein niais 
extensão que todos oa rncursos jmitos, que lhe são analogos na Co:i;isti-
tuição Am.ei-icana. Para convencer de que essa é a . verdade completa 
bastam poucas e sinceras wflexões. O habéJ,as-orwpus, recurso creado 
para pi·oteger a liberdade individual, não julga sinão da legalidade 
da prisão, ·.sem se preoccupar · si a decreta autoridade de ju1·e ou de 
facto~· faltaria aos seus fins, seria contrario ao óbjecto d.e sua insti-
tuição, si convertera U'ma averiguação pela urgencia do caso summa-
Ti&sima e averiguaçãQ que não Vel'Sa mais que sobre U COmpetencia da 
.:iutoridade e os motivos da prisão,' em juízo amplo e diTutado, que 
seria :necessario estabelecer,. })Úa resolver com conhecimento de éausa 
fl$ graves questões que a illegitimi<lade já não d.e uma autorida.de Ee-

. <mudaria, mas dos roes.mos poderea supremos, provoca. Esta é a razão 
<iapital das doutrinas amel'Ícanas sobre ease ponto. Si uo recurso ou'tra 
cousa pudera, fa11ei·~se, sob pretexto de que elle protege não só a liber-
\] ade pesso·al, mas as outras· garantias -individuaea, ficari a. por com-
pleto desconhecido o príncipio philosophico que. a ambos 1·ecursos 

· -0ngendra , e seria elle a mais absurda daa i'nstituições, porque ou ·eú1 
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um .juizo summario teria qU'e julga_r mas sel?- dados, sem prova_s , sen;i 
audiencia dos ·interessados ·iJobre as mais transcendentaes. questões po-

. liticas; ou deveria deferir a protecção imni.ediata, urgente da garantia 
violada até obter todos os dado"s necessarios para resolver ' essas quea-
tões. Abstracção feita de q:ue as-sim o amparo confundiria a_s attribui- · 
ções do3 poderes publicos, de que fal'i.a que o J udiciaúo se sobrep~ra · · · 
·ao Legislativo e ao Executivo, elle teria ·que cheg'ar até esse absurdo, 
sinão i·espeitar os fins e· o objecto ·de sua insti~uição, a sabe_r ·: a; pro-
tecção dm; gaTantias .individuaes, não o.bstante seja uma autoridade 
de facto quem as viole." _ . . .· : 

E, finalmente, para não alongar estas citações, á pagma 165: . 
"Si me não equivoco muito, creio haver demonstrado estas duas 

verdades que Teputo axiomaticas: primeira·: 1os _TriburUJ,e;<> não p.oclevi 
jiilg,a1· qiiestões esseirwialmente pol·iticas e wja rooolução oahe. a ~u,h1os 
departamMif:os do Goverrw; .a seg1mda : deste caracter são ,por sua 
Jla.tureza e por seus fins as que promove este amparo, traze~do a um 
J uizo á legitimidade dos .poderes do Estado de Campeche. Bastariàm 
essas ci.emonstrações, e sem necessidade de alguma outra para revogar· 
a sentença ·do inferior; mas é-me preciso seguir · desempenhando a 
iarefa que me hei impostq de satisfazer os pyincipaes atgument"os com 
qll'e se combatem os prin(!ipios ql1e e3tou defonde"ndo." 

· O que causou realmeiite clôr. a todos qu•antos prestam ao S.r . . Oon- . 
· selheiro Ruy Barbosa as :p.omenagens . devidas á sua c6mpetencia e a!) 
seu e3tudo foi vêr que a sua brilhante obra, todo o trabalho ·a1,cabou-
çado por .S. Ex. nos seus livros, especialmente naquelle. que !oi citado 
pelo nobre Senador pelo E.spirito . Santo e que eu aqui trago., uo 
Direito do Amazonas ao Acre Septentrionàl'', . é que as bra>:ileiros. se 
habituaram a tomar as lições constitp.ciona_es, neste ponto .ele vista, 
nos livros do eminente j1uista e agom se vêem em serias clifficuldades, 
ante as nov.~s do.utrinas qe S. Ex. E' S. 'Ex. quem . dou~i·inava, quem . 
sempre doutrinou que "nos ca,>os especialmente politicos'~ eJ:a incom- · 
petente a Suprema Côrte. Foi a lição de um estU'do completO ele S. Ex. · 
sobre os votos dos jurisconsultos americanos que a Oommissão con-
sidei'ou como . dogma e que S. Ex. deClarou que não era mais . dogma, 
apre~ntando quatro ou pinco julg.ados que S. Ex. fez crêr, não a nós, 
mas áquelles qU'e não entendem. de Direito, que eram _cxcepções á 
rngra geral <ilos julgados IJ.Orte-americanos. Já o honrado Senadoi· pelo 
E spírito ,San.to definiu bem que nenhuma dessas ,excepções .póde se 
apreeentar nesse camcter e ·rnvogar a sua doutrina, e eu peço licença 
a .S. ·Ex. parn, em nome de todos os seus disci pulos, do3 seus collegas; 
que aprenderam nas suas doulias lições, repellir 0 ataque por .S. E x. 
mesmo feito á sua· propria doirtrina, ·que eu aqui tenho, não em excer-
ptos, apanhados aqui e alli, pai-a fraudulentar~m a opinião, na ·phrase 
çle ~- Ex., mas ?-º proprio eórpo da doutrina em que está demon stmda, 
pagma por pagmal a verd~de ele que é um dogma nas federações ameri-
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canas ·que em ·assumptbs politicos não ha · competencia para que o 
Supremo Tribunal Fader.al possa expedir julgados. 

·Os ca·aos citados foram annullações de · leis por inconsti tucionaes. 
Foram de longos . debates em processos em que o Supremo Tribunal 
foi provocado a deliberai·, ou em _processos nos term0s dqs arts. 59 ·e 
60 da nosaa Constituição; não em ~imples casos de habeas-corptts, 
simples a.ctos pratic.ados para effeitos temporario.s _e que não são e nerr~ 
se podem consid~tar casos de julgados definitivos e que, . por conae-
guinte, não póde· a Commissão incorrer na censura feita pelos hon~ 
i-ados . Senado.res por S. Paulo e pela Bahia na repulsa que ·deu á. 
effectividade d~ -acç~o judicial em um ca,50 como eate. ' 

. Note-se que entre os ataques qu-e foram ·dirigidos ao parecer da 
Commissão está ·a pretensa offensa ou aggressão ao ·Supr~mo T ri-
bunal Federal. Onde . a offensa ou a · aggressão i Pois dizer que um 
Juiz é incompetente para -.decidir uma causa é alguma offensa a ess~ 
Jl,liz? Então, todos os ilias, noa d~bates judiciaes, quando o a.d.vogad.o 
interpõe uma· excepção· de ·incompetencia sobre o J u:iz, está aggre- · 
<lindo ou offendendo a ease Juiz? Duvidar de uma competencia é uni 
direito que c~be não só a um cidadão como a qualquer dos Poderes 
Legislativo ou Executivo na plenitude ele suas funcções. Repillo, por 
·conseguinte,_ as offensas e as inju•rias a_saacadas contra o parecer, . no 
ponto em que diz que elle aggrecliu ou o.ffendeu ao Supremo Tribuna.l 
Federal. Não aggrediu, nem o.ffondeu. Apenas contestou a sua compe-
tencia e isso mesmo baseado nos ensinamentos, na clóutrina sustentada 
pelo nobl'e Senador pela Bahia. E' lamentavel que a indiscutivel com-
petencia de ·S. Ex. fosse combatida por elle mesmo. O Su•premo Tri-

. bunal Federal, apezar ele tudo, Srs. Senadores, não póde tomar conhe-
oimento de assumptos políticos. E' U1Il dogma elo Direito Consti tuciona l, 
repito-o. 

Essas citações todas, senhorea, me levaram a estender muito as mi-
nhas considerações. Mas, como o ·Senado me .autoriza a transcrever-tudo 
.quanto me seja precisá para demonstrar a minha . argumentação, ·aou 
obrigado, finalmente, a dizer que nenhuma das imputações que foram 
feitas ao parecer pelos.nobres Senadores, ficou provada. 

O paTecer está de accôrclo com o pensamento claro e definido do 
Presidente da RepU'blica com relação á questão. O par.ecer, com.o expli-
quei pelas citações, está inteir-amente de accôrdo com o pensamento 
do Governo, até o momento em que, poTventura, elle se tivesse. arre-
pendido do que escreveu na Mensagem) o que . ·não é lici to :crêr. Mas 
º.que é certo é que da .sua Mensagem e da sua notá á imprensa se veri-
fica qU'e o Govern o-reconheceu os foctoa de que dão noticia os itens 
do paTecer ela Com.missão. Tambem é :verdade que a ·Commissão não 

·lhe. foi J?edir o · seu beneplaci to parn a apresentação · desse parncer, 
·nem devra fazel-o, deade que .o Governo entregava: ao Ccin"'resso a 
decisã.o do •nssumpto. "confo·rme bem lhe parecesse". Do mes1~0 modo 
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não c-ra .regula~· que fo~semos solicitá.r do Presidente .da Republicá a 
nossa .dir~ctriz. . . 

·Não é verdade tambem, Sr. Presidente, que o p!'J.recer tive3:00, gra- . 
cluaçlo ninguem com títulos que não lhe cabiam; n_ão é venla:de. ~u() 
tivesse sido inveridii.co ou usasse de má fé :i;ra apreS{lntação do1:1 ~rgu
mentos. Não havia outra cousa _ a. fazer sini\.o denegar a co"i,n_petencia 
da ind:ébita intervenção do Poder J udiciario e ma.ndar o que o S.enadQ 
mandou. A CoIIlill'.lisaão ·está satisfeita e desvane.cida corn o ;voto do 
_Senado-, mas V. Ex. ·comprehende, .Sr. J>.resid()nte, que e\l tinha o_bl'i-
gação de me manifestar por esta f ór1:na · pero1;1.nte os colleg.as:, para 
môstrar que as intenções da 1Comrnissão · foram claramente d~finidas. 
· · As citações ·aerã.o incluídas no meu discurso e ·eu estou ç01·t1> que, 
lendo-as, na sua propria consciencia ca.ç!a um dos illustres Seu.a.dores 
que ·atacaram o parecer deve concluir que tudo . quanto disséram co11-
t\·a o que se póde chamar de inconvepie11te, offe11sivo1 ao caracter e 
'integridade dos membrós da Commissão, foi compltitaJ.nente :rebatido. 

· Não é de hoje que estas questões são apresentada11 "ªº Cõngr()sso. 
O · proprio Sr. 1Senador Ruy Barbosa, no seu trabalho no .caso do 
·Amazoná3, é bem claro, é mais Ulll voto a ajuntar flO que elle emittiu no · 
Óutro tr.abalho sobre o · Acrn. 
; Eís o que S. Ex. diz 1 en~ um parecei• de 25 <le outubro de 1910, 
'e· que eu peço licença tal1lbem para .juntar ao meu discurso.: 

"A regra da Constituição _Feder,al em materia de liabeis-
cprpus, é _.realment(), ipnplicissima, Mand11 ella "d·ar-se o habeas-
corpus, sempre ·que o ·-individuo @ffrw, ou se -achar ein. immi-
mente perigo <le soffrer violencí,çi, ou coacçã.o, por illegalidadc, 
ou abuso de poder. CP?nstituição da Republica, art. 172; §. 22.) 

•Mas, por mais lata que ._seja esta fórmula, evidentemente não 
abrange os casos destB, e_specialidade, cujo oaupremo caracter polí-
tico sem duvida nenhuma os affa:;ita da orbita de acção {!.a Jl.lstiça. 

Sinã.o vejamos. •P f lo art. 4'7 da nossa Constituiç:ão é o Con-
gresso Na,cional quem verifica a eleição dO' Preaide)lte <l:li Repu-
blica, e reconhece o ci;dadão eleito. Supponhamos que essª assem ~ 
bléa ªepura o candida~o elegível, e reeonhece o iuelegivel. Suppo-
nh!lmos que esbulha dLj. presidencia o candidato mais votado, para 
-a conferir ao menos aquinhoado em votos. Sitpponhamos: que, 
havendo um· cidadão indubit·avelmente h.vorecido com a m.aiÓtria 
<loa suffragios popular\js, lhe cerceia o Cong1~sso, pani se utilizar 
da attribuição do. art. 4~, § 2º, elegendo, pop esorutinio parlB.-
mentar, o_ segundo vQtado. Em todas es.sas ires eventualidades 
te:nos um cid·adão brasileiro espoliado da · Presideucia ·da Repu-
blica po1· uma extorsão do Congresao Nacional. . 

. Ad~ittfr-se-hia a e~s~ cidadão o recurso de lvaheas'..Ç(!i·p·us, 
a~1m de· entrar no exercrn10 das funcções que a _ Nação lhe co11 -

-f10u , e o Congresso co1nmett-eu a · outrem~ 
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Damos agoTa a hypothese de um Pre3idente da R.epublic11 
já no exercfoio do seu· cargo.· Nos crimes de· TeS}>Onsabilidade o 
o seu tribunal é o Congresso, que, rnvestido desta judicatura, nos · 
termos da Con3tituição, arts. 53 e 54, .o póde suspender e desti-
tuir. Imagine-se, porém, que, a:· titulo "dessa autoridade, o. d~stitue 
sem o pr.ocesso ou lhe atropella, consultando as "fórma.s µecessa-
rias, ou J.he in'!ta:úrn, sein se veTificar. nenhum dos casos lega:es 
de responsabilidaçl.e, e, de qualquer desses modos consumma o 
attentado faccioSQ, declarando vago o. lagar de Chefe do Estado. 
Ooi+cebe-8e que a um conilicto desta natureza pudesse · caber , . como 

>Solução_ juridica, a impetração de U'm habeas-corpus, pela victima 
do esbulho ao •Supremo Tribunal Federal? Ninguem·o diria!' 
Haverá ainda duvida sobre .a opl.nião. cons-tante do nob~!'l Senador 

pela Bahia? . 
Estará tudo isto esquecido? 
Em summa, senh9res, é uma questão ésta Te.solvida. pelo proprio 

Senador pela Bahia. E' uma quel:'\t·ão dogmatica, que é Tesolvi.d~ peló 
Congresao· em · todos os paires com org_anização politica . identica á 
nossa. · 

O Congresso actualmentc não t ra'ta de rev~r nem de inodificat 
sentenças do Swpremo Tribunal; trat3. de decidir em um caso de sua 
competencia, no qual, em um accidente, em uma questão ·de habea:s-
corptw, o Supi·emo Tribunal Federal interveiu indébita ~ incOil.$tÍtt1-
cionalmente. · 

Creio que tenho cu~prido o meu dever. justificando o pal'ecer da 
Commissão de Conatituição e Diplomacia, e nas citações, que não li 
integralmente agorn pÚa não fatigar o Senado, mas faTei incluir no 
meu discurso, os Srs. Senadores podeTão vêr que tudo quanto sustentei 
est·á de accôrdo com -Os mais respeitaveis constitucioualiiitas do Mexico, 
dt~ Argentina e dos Estados Unidos da America do · N Ol'tc. 

Tenho concluído. (M'l./Jito be1m; 1'Ylll.lito bem. O ;or.aclor é cumpn-
mwntado.) 

SESSÃO DE 8 DE FEVEREl•RO 

O Sr. Erico Coelho (pela orcl.~m) ("') - E'. excusado dizer, 
Sr. l;'re&ident.e, que ' 'Otei êontra o projécto. Só me resta protestar c9n-
tra a eonsummação do -facto inconstitucional no Estado que repni-
·sento; protestar ,contra a imper tinencia do Supremo Tribunal J)'ederal ; 
protestar contra o adiamento da sessão extraordinaria convoeada para 
resolve1· a dualidade de governos. 

(") Doclaração 'Cle voto a. .prciposit0 c·o projecto · de adinmcrrto das sessões d-0 
·' ('oit.c::r~so. 
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Peço a V . Ex. que -.faça inserir nos Annaes do Senado o escripto 
. que. envio á Me3a, sob a fórma de protesto. 

O Sr. Pre:sidente - ·A declaração de voto de V. Ex. coiistará 
da acta. 

Vem á Mesa e .é lida a seguinte declaração de voto : 
Sobre o caso de perturbação ela ordem constitucio:qal no Rio de 

Janeiro . um Governo evidente de facto e outro em espectativa de 
·direito,' houv·e no Senado discurso , ·a modo sybilliuo; a respeito dos 
.podere3 ini.plicitos nos. textos explícitos da Constituição da Republica. 
conclU'indo que. ao Supremo Tribunal incumbe resolveT a duali<lade 
de Governo, occurren·te em Estado qualquer do nosso systema politico. 

•. . Analysando os topicos do Pacto Federal, temos que o ar"t. 66, 
·declara vigentes -as leis do Imperio, no que expliei ta -0u imphcita-
mente não forem contraTias ~í Conatituição da Republica; e melhor 
vemos o a.rt. 78 (OapjtulO da . Declaração de Direitos) adve1'tir, que 
<~ especificaÇão das garantias de direitos expressos não exclue outras 
garantias e direitos, Tesultapte3 da fórma de GoveTno, como a co·nsti-
tuição F ederal . estabelece ppr preceitos. 
. .() art. 83 refere-ee ás leis do Imperio, . ás quaes ~ra extranha a 
instituição da Justiça F edel'al na Republica , e o art. 78 faz Teferencias 
a garantias e direitos de individuos (art. '72), nacionaes ou·.estrangeiros 
residentes .. Não entende o art. 83· com poderes .implícitos, nem o art. '78 
comprehende os alludidos poderes. · . . 

Ü trecho ela Constituição ela Republica, lmico que allucle à pode-
ros implícitos, é o {lo art. 65, nestes termos : 

· "E' facl?ltado aoa E stados : §. 2.0 Em gel"al todo e qualquer 
poder, ou direito, que lhes não fôr ne'gàdo por cl ausula expressa 
ou hnplicitamente contida nas clau:sulas expressas da Consti- · 
tuição." · . 
Ha na Constituição da Republica, düas clausula3 restrictivas dos 

poderes conferidos _ao E tados; uma clausula é a do ar t. 63, ·. que 
obriga cada Estado, de pe1· si, a respeitar os princípios comtitucio-
naes da União; outra claus14la é do art. GS, que obriga o E stado a asse-
·gurar a autonomia do munic~pio no peculiar interesse local. 

.. A quem cabe o P.oder iinplicito, nessa·.3 clausulas explici tas de 
prohibiçã.o aos . E stados, si ri.ão é ao Congresso Nacional, na sua ronda, 

. ·afi1?1 de que o E_stado uão transgrida os princípios constitucionae3 da 
Umão, ou não fira .a autonomia do município no peculiar interesse? 

A ordem iconstituconal 'dos Estados, pelas espheras autonomas 
,.é ~a vigilaucia indefectível do Congresso Nacional, niío só por ana-
logia com o assumpto do art. 2° c~as Dispo.3ições Transitoria. , m"aS 
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ninda na . regra permanente do a'rt. 4° da Constituição da Republica, 
-cm casos cie novos Estados se formarem. 

Assim .como ao Congresso Nacional foi attribuido o poder ·tran-
sitorio de impôr uma Constituição ao Estado retardata6o, afisipi tam-
bem ao. Congresso Nacional incumbe (an. 35) a gu_arda da Constitui-
ção da. Republica, de 'IDOdo ·a coagir algum Estado a pautar seu estatuto 
constitucional pelos princípios constitucíonaes da União, inclusive a 

.norma de governo representativo. · 

. .Na .hypothese de annexação de Estados uns aos outros, ou de s~ 
{lividirem .t)m novos Estados) claro é que sem approvação do Congresso 
Nacional ( art. 4°) não prevalecem as deliqerações das proprias Assem-
bléas Legislativas, para. taes fins. . 

Em litigios territoi'.iaes, os Estados 'não se teem .sujeitado ao laudo · 
<le juizo arbitral, nem tampouco ao julgado pelo Supremo Tribunal; 
]~aja vista a d~manda entre os E st.ado.s de Santa Catharina . e do 
.Paraná, assim como a pendenga do Estado de ::M:'inas com o do Espirito 
.$anto; pois perquram as questões: · 

O procedimento do 'Juiz Seccional do Estado do Paraná é sign1fi-
·cativo, visto se recusar a cumprir a sentença do Supremo Tribunal, 
-razão· por que compareceu criminalmente á barra do mesmissimo 
:Supremo Tribunal, e foi abs.olvido por voto de Minerva. 

Ei'S ahi um exemplo de sentença do Supremo Tribunal, · nada 
irrecorrivel,· a pontó de ser deso.bedecida pelo Juiz. da Secção · do Pa-
rnná; é p·rova de que nos litígios territoriaes, entre os Estados, fallece 
_por. completo ao Supremo Tribunal o poder de decidir. · · 

Não é implícito, é explicito (art: 60, lettra A) o poder do Su-
premo. Tribunal de dirimir as causas, nas quaes autor ou réo se fundar 

·em regTas da Constituição da Republica transgredidas. 
A creação da Suprema Oôrte foi effeito da Convenção de_ Phila-

-delphia, na quadra em que . os Estados passaram da Confederação pri-
:mitiva á Federação inabalaveI, e duas ordens de instituições políticas 
·se organizaram" a .soberania da Nação e a .autonomia ·do Estado, ca.da 
·qual na sua ·orbita. 

O papel da Suprnma Oôrte .attencleu á necessid:ade de um 
Judiciario, para acautelar º'ª interesses .dos E stados; entre si. talve2 
litigiosos, assim como os interesºes da União, talvez em litígio . com 

-os dos E stados; demais., a creação. da Suprema Oôrte era necessari1:1 
.á distribuição · da justiça aos individuas de _um Estado, mas em de-
ma1ida. com outros de E stado diverso, porquanto o direito subsfantivo 

·variava por Estados, outr'or.a mais que agora. 
Â urgencia. ·de crear a Suprepia Côrte primou para diriiuir con-

·tenclas doa Estados com a União, e reciprocamente, em "materia de 
·Tendas aduaneiras; · · 
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Assi111, a Suprema Oôrte é, ei~tre O§ Est_ados, o 01·gão da Justiça _ -
-da N açã~>, como virá a ser o Tribunal de Haya o orgã,ó ela , ;r.ustiça_ 
Mitre as nações_, ao ràiar a paz universal. , _ . . -
· __ _De bom gt-ado .dei ·meu obscuro nome; na As_semblea Oonstlturnte, 
á emenda victoriosa de muitas assigriaturas, como o jui'isconsulto José 
Hygino fonmi.lára,· evitando a variedade do direito subst~ntivci entre 
os Estados brasileiros; de sorte que .a ii1cumben:cia do .Supremo Tri-
bunal é mais restricta·, por artigos ela Constituição da Republica, com-
parativamente á funcção precipua d-a Suprema Oôrte, entre os· norte-
americanos. _ 

A originalidade d.a instituição nos Estados _Unidos, refiro-me á 
Súpremfü Côrte, consiste em obrigar por suas sentenças ·as entidades_ 
pólitibas, por outra, as pessoas: institu:cionaes,· 'º -Município, o E stado,_' 
a União, cada qi1al na sua personalidade jurídica, autores ou réos em 
clemàndas especiaes. - . · . . _. . 

-Tem a Suprema Côrte --0 poder ele invalidaT, nó ·concreto; a ·- de_:: 
manda, iei ou resolução do Congresso Nacional acaso infringente elas 
régi·as coustitucionaes da Republica, visto que o Poder Legislativo 
orelinario deve pautai· seus actos pelos preceitos da Oonàtituição 
Fe_eleral, a lei das leis. 

1 

Doutrinava o Fe:â:erqlist nestes termos:- _ 
. · "O poder ela 1'f ação está aciina do Poder Legislativ9 e do 
·:Poder Jucliciario, prevalecendo a Constituição ·sobre o estatuto, 
-a vontade nacional sobre as dos seus delegados; qua11do, ;pois, a 
vontade elo legislador, e:Xpressa no 8t'.U estatuto; é contraria ~~ 
vontade nacional, exarada na Constituição, é a e·3ta que os Juizes 
devem seguir." · - _ . . 
A instituição elo Supremo Tribunal entre ~1ós brasileiros, co1ito a 

Assembléa ·Constituinte definiu . e_xplicitamente o Poder J ucliciario, 
n_ão . é o plagio da Suprerµa Côrte dos Americanos , mas sim a aCJ.apta-
Ção intelligente. . __ 

ObservOU-'3e, durante a dÍscussão JJO · Senado ela iastimavel occur-. 
rencia política do Rio de Janeiro, que a fina força da dialectica houve 
queni. argumentasse ser plausiv;el ao Supremo Tribunal · resolver sobre 
dualidade de. Governo em Estado qualquer, assim c_omp. á Suprema 
Côrte é .cnrial decidir em casos sernelh.antes. . ' 

Toêl,avia os abalizadps ·Srs. _Senadores, · no an11arem o par.allelo; 
se estribaram em duas versões por :escripfos de americanistas; um·a: 

. de que_ se está fazendo, na Norte Ame.rica, a evolução no sentido d~· 
· Suyremá Oôrte se soprepôr ao.s ou_tros :pod!')res federaes; ou.trn dü que 

ah1 a evolução se fez no sentido elo Congrnsso Nacional sobrepujar os 
demais poderes federaes. -
. . . De facto, os autores se traihem, una aos outros. -
· Na reàlidade, quando perante a Suprema · Côrte se agita, ~a Nort~ 
America, a questão da dualid[!de ele Governo em algum Estado, 'nãó 
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ê Ilb 'propositü de empossâr ningúem no poder repr~sentativo d? Estado 
em causa, mas ·para asaegurar direitos .acaso ·post~rgados, motivo por' 
qrte; através da demanda, a· Suprema Cô.rte se pronuncia sol5re a: vali-

. dadc · tlo acto do Governo . em ·consequencia do do qual o querêllan.te 
rMÍam!L · ·· ' 
· Não· consta que, na · einergencia da dualidade de Governo erni 
Estado · qualquer, na Norte America, haja s~ aTrogado a Suprema 

. Côrte o poder de dirimir a questão virtualmente politica, investindo 
c1da·dãos em podema representativos. · . · 

Direito poÍitico e poder politico sãn expressws · inconfu~diveis~ .. 
Estava, porém, escl'ipto ·nos papyrus persas que o Supremo Tri~. 

bunal da nossa ineffavel inatituição republicana abriria o precedente • 
. resolvendo a dualidàde· de Governo no Estado do Rio 1nediante des~ 
pacho de habe;.a;s-oorpu .. s com força de interclicto possessorio ! . 

· Diz-se, . em tom de serieda-de, que o Oongresao Nacional carece 
da prerogativa, aliás exarada no ·§ 2°, art. 6°, da Constituição da Rep1F, 
blica, por exemplo, manda:r proceder a novas eleições aos lagares de. 
Governo no Esta.do do Rio, verificado que a .duahdade de investidurâ 
governamental é consequente á dualidade ele poder verificador das elei-
ções effectuadaa o ·anuo passado; e ao contrario se diz, com ares de. 
ittfallibilidade; que ao .Supremo T1%unal competia im~estir no qua-
dríennio de Govemo· do -Rio de Janeiro ·aos cida.dãos como reconheceu 
êleitos. · · . 

Eis ahi . o caso · emergente .no Estado do Rio, sem providenda-
efficaz do Congresso Nacional,' á semelhança do caso occorrido no 

· Estado de Sergipe, pois as ·correntes partidarias, ·do Senado üma e 
da Cainii'ra outra, deixaram em 1905J como deixam ·em 1915, a ordem 
institucíonal. da Repüblica ao azar dos acontecimentos. 

Outr'ora na Camara eu protestei, offer·ecendo uma emenda sub- . 
stituti va, afim de · se proceder a nov.as eleições no 'Estado de .Sergipe; 
agora no Sena.do só me resta protestar . contra a conaumma.ção ·do facto 
incomt1tuciohal no Estado .do 'Rio, pois é meu -dever. 

Senado Federal, 8 ·d.e fevereiro de 1915. - E1·ico Ooelho. 

O Sr. Raymiundo d·e Miranda (*) - .Sr. Presidente, voto a 
· favor do projecto, hoje, como o teria feito no dia. immediato ao em . 
que o Congresso se installasse para. esta se3são extraordinaria. 

Além de outras razões já por mim adduzidas na ·tribuna do 
Sena.do, quando votei contra o projecto de intervenção no Estado do 
Rio de Janeiro, em 2ª discus3ão, accresce a circumstancia dç que o 
Governo Federal si quer, ou si quizesse intervir no Esta.do do Rio 
para manter a ordem constitucional, em virtude da allegada dualidade 
de Governo, não . precisava convocar o Congresso extraordinariamente, 

( * ) Discurso proferi-do na hora · do ex·pe(licnte. 
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como o · féz, do mesmo modo ·que delle não careceu quando quiz dal' 
(\:x_ecução ~~ uma sentença do J udiciario. 

Si o art. 6° da Constituição, independentemente do voto do Con-
º'l'e3SO dá ao Presidente ela, Republica competencia para intervir nos 
Estad~s afim de dar execução ás sentenças do Poder Jµdiciario, tam-
bem o faz quando para manter .a fórma republicana federativa, inde- . 
IJenelentemente ·de prévia audiencia do Congresso Nacional. _E assim 
procede porque o art. 6° da Constituição, nos seus quatro paragraphos, 
não eatabelece selecçãq em nenhum delles, com relação a attribu:ição 
especial e excepciQnalissima que concede ao Chefe do Executivo, ao 
Governo Federal, ao Presidente da Republica, que, nos termos da 
nossa Constituição, são expressões. synonimaa, de intervir nos Estados 
para restabelecer a fórmà republicana federativa, embora sujeitando 
depois o caso ao conhecimento do Legislativo. 

Demais, tratando-se de um caso de dualidade. nos Estados, seja . 
de Congresso, seja· de Governador, ou ·aeja de ambos, está elle resolvido 
pelo precedente, .contido no decreto de .14 ·de março de 1914, quando 
o. Governo resolveu intervir no caso do Ceará, . resolução que teve ·o 
voto do Senado, precedido de um considerando como boa, opportuna 
e conveniente a acção interventora elo Sr. Presidente da Republica 
naquelle Estado, por não 1 contrariar ella ne~huma da·a disposições do 
nosso pacto fundamental. 

Portanto, si o Presidf)nte <la Republíca quizer intervir para resol-
ver o caso do Rio de J ane~ro, uma vez que se lhe afigure ter o Supi-emo 
Tribunal exorbitado de suas attribuições, facil lhe será, porquanto 
tem elle o· remedia na propria Constituição da Republica, que é a 
intelligencia pratica sobre o n. 2 do art. 6° da Constituição, constante 
da doutrina do decreto de 14 de março de 1914;-approvado pelo Con-
gresso Nacional. · 

. São estas as razões por que voto a favor 'do projecto, uma vez que 
não ha necessidade de audiencia, nem de convocação extraordinaria 
do Congresso para Tesolverem casos que teem ·.solução· em actos ante-
riores do proprio Congresso Nacional. ( Miiito bem.) · 

Approva<la a proposição. 



CAMARA D.OS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 3 DE FEV.EREIRO 

O Sr. Gumercindo Ribas C'') - Sr. Presidente, S. Paulo é um 
Estado -que tem grandes responsabilidades na vida do regimen repu-
hl~cano, tal qual est.á- elle consagrado na Const.ituiçã.o de 24 ·de feve-
reuo. . 

Pela sua população, pela sua riqueza, pela sua força industrial, 
:pelo seu progresso, pela coherencia assignalada e ininterrupta de que 
teem dado provas os seus homens publicos mais eminentes na predica 
.e na pratica elos .grandes princípios, elos princípios essenciaes que cara-
c terizam as inst-ituições federativas,. S. Paulo é incontestavelmente um 
~stado que exerce decisiva influencia na viela política do pa"iz. De 
lá, daquella acleantada e culta unidade ela Federação, nos veem, ás 
vezes, l'.lxemplos- salutares, lições opportunissimas e eloquentes, que 
não devem passar sem o necessari0 registro. 

Agora. mesmo, ~ob.re a moínentosa questão do julgamento doa 
casos políticos pelo Poder Judiciario, o Supremo Tribunal de Justiça 
de .S. Paulo acaba de proferir uma valiosa decisão, que bem demonstra 
-como os paulist:a·s·.teem 'Uma noção precisa e exacta dos limites que a 
-Constituição assignalou á competencia dos tres poderes : o Executivo, 
o Legislativo e o J udiciario. 

Apraz-nos a todos nós repU'blicanos vêr S. P aulo manter a inde-
fectível linha ele coherencia e ele segurança na pratica e na -defesa elos 
principios car4eaes do regímen, entre os quaes resahe o que delimita 
com admiravel precisão a esphera de acção dos diifferentes orgãos do 
Governo. 

E' este o caso resolvido pelo Supremo Tribunal de .Justiça de 
:S. l?aulo, cuja decisão, inserta em telegraim:na do Jornal do Cfo:rn-
mercio de hoje, vou lêr, p ara alcançar o unico fim <.!ollimado pelas 
poucas palavras que estou pro.ferindo: o de registrar, nos Annaes d.o 
Parlamento , a singela e opportuna lição ele dii-eito constitucional qu•e 
acaba ele no3 dar a Suprema Côrte de .S. Paulo. · 

H ronny soil qii·i mcil y pens~ . 

( •) Discur:;o proferido na hora do e-xp edlcn t e . 
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Eil-a: 
Um Vernador de Pedreira fez-se eleger Prefeito. 
Mas o Presidente da Oamara não quiz rnconhecer a sua autoTÍ--

dade, allegando que a eleição foi irregular; e convido1:1 os Vereaqorelf-
em sessão extraorclinaria ·p_ara procederem a nova eleição. : . · 

·O Prefeito não apreciou o acto · elo Presidente e convencido <le-
que se tratava de verdadeiro constrangimento illegal, pediu uma ordem· 
ele habeus-corpus. 

O Tribu•nal negou a o.relem declarando que o habeM-corpu..ç não & 
n1eio pilra regular questões méramente eleitoraes. 

"Eu não conheÇo deste pedido - foi logo declarado pelo Ministr0> 
Xavier Toledo - isto não é materia para habe,as-corpus." 

Si o Presidente da Oamara está commettendo abusos, o paciente-
gµe o procé3se. 
· Está claro, ·accrescentou o J\1linistro Britto Bastos; nã'O· podem0& 
estai· aqui' reconhecendo Vereadores, Presidentes; Prefeitos e ])ep11-
tados, po_1: meio de habeas-corpus. · 

S-L -0· Supremo: Tribunal tem juri3prudencia divei-sa, é lá com elle. 
Outros Minist1·os foram tambem de parecer que a materia não 

era paira ser· debatid"á em habeas-corpus. 
Mutatis-mutandiis - e1 te.remos a decii»ão . que, no caso do· Estado• 

é1o Rio, si o julgas·3e, terifl dado o mais alto pretoria de S. ~aulo. 
'Não é meu intuito entrar em commentarios. 

1 . Ü ' S:r .. Sou:za0, .e Sil;via1 (pel,,a· ordem) - Sr. Presidente, na ausen.,-
. eia, do rncinto, meu illustre companheiro. ele bancada. Sr. Deputado 

I?ereira1. NillJ.les, pe,di a palfi;vra para lêr uma declaração de, v.oto que 
faz , a bancada do Estado dq Rio de Janeiro. . .. · 

· O· SR. MAuRrnIO< DE Lti-CERDA - Um pedaço da bancada. 
O SR;. SouzA E. SrLVA - ... a maioria da bancada do Estado d<> 

Eio -de J anefr.o, ex·terp.ando o seu modo de pensai~ sobre o caso· sujeito,. 
á deliberação da Casa. · 

A declara.ção é a seguinte: (Lê) 
Tenho concluido. (Muit.o be·m; rnruito bem.) 
E' essa a declaração que.; com a· pré:via permis3ão do iUustre 

l,e:ade1· da bancada, tenho a honra de enviar á Mesa, pedindo ,a smt 
publicação. (.M1,iito bem; 71'.iiiito bem.) _ 

Vem á Mesa e é lida a seguinte declaração -ele voto : 
A maioria ela; bancada do Estado do Rio de Janeiro, parte~ inte-

gr1mte do· Barticlo· RepubFcano Conservador_: 
0011siderando que o Senado Federal já deu solução conveniente-

_ap cçis•o. de dua:liclade. ·de Governo no Estado do Rio. de Janeiro~· vo-
tando o projecto ele lei qn(l . Tesolve que o Governo Federal intervenha 
afim de empossaT no cargo de Presidente do referido Esta.elo o IJr. Fe-

. liciano Pires de Abreu So4ré J unio1;; 
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Considerando <que· o menciona<il.o projecLo já obteve .pareçer favo.,. 
ra.vel da maioria da Commissão de, Constituição e Justiça da Camar'.l 
dos Deputados·, e estará, ao adiar-se .a ·aessão, livre e desimpedido, . e 
promp.to; po1:tanto, a ser discutido na proxima sessão; 

:Considerando que, deste modo, se .acha, pois, . perfeitamente .enca-
minhada a solução constitucional do caso, e impossibilitada, política 
e administrativam.ente, a subsistencia do governo illegal que actual-
mente exi~te de facto; 

Considerando que o mencionado projecto do Senado e o voto , da. 
maioria da Commissão -da Camara já asseguraram, de modo catego-
rico, o restabelecimento do Governo legal do Estado , de accôrdo com 
o voto da Asaembléa Legislativa, e o respeito á sua autonomia; 

Considerando que, -0 adiamento da discussão do projecto do Senada 
pa ra 3 de maio proximo não prejudica a solução definitiva do caso, 
pois os recuTs.os obstruccioniatas poderiam, facilmente, pro tegel-a até 
aquella data, com imperd-0avel gravam.e para o Theaouro; 

Considerando ·que é certo não poder a nova Oamara deixar de· 
pronunciar-se, immediatamente á sua inst allação, sobre o caso, dis--
cutindo e votando o projecto do Senado, por ser indispensavel ·esta-
belecer a legalidade de Governo do Estado, conforme é do interesse 
<laa prop1·ias parcialidades e a bem das relações internas e externas 
<lo Estado e de sua vida administrativa e financeira: · 

Declara não oppôr-se á approvação do projecto de adiamento daa: 
sessões do Congresso Nacional para a data da sessão ordinaria, a 
·3 <lc m ai0, ao qual, pelo·a considerandos que antecedem, dá o seu vot0· 
f::i rnravel. 

Sala ~as sessões, 3 de fevereiro de 1915. - Augusto Ol(kdos de. 
So·uza e Silva. - Luiz O,arl.os F?·óes d:a Cruz. - Silva Oasfrct: -
Alve~s O.osfa. - · Elysio de. Araiijo . - Pe1•eira Nunes. - Mwrio de 
Paula. - Faria So·uto. 

SES•SÃO D.E 5 o,E FEV·ERE•IRO· 

O Sr. Soares d -OIS s. ,•tltos ( JVI ovim.entio dei attenção) - -Sr. Pre-
aidente, venho trazer ao conhecimento da Mesa· da Camara, afim de 
qu ~ conste da aota dos nossos trabalhos de hoje e po-ssa ser publicado 
no Dir.trio do Oong1ie1ss.o, um documento de relativ.a importancia, fir-
mado por grande numero de Deputados, sol idarios i1a defe<>a dos prin-
cipios rnpublicanos, que elles julgam consubstanciados no projecto do-
Senado referente á actual si tuação politic-a do Estado do Rio de-
.T a.neiro . 

E' pa-ra lamentar que os motivos que determinaram o encerra-
mento da presente ·3essão extra0rdinaria tenham servido para demorar 
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a solução deste interessante caso., que affecta profundaniente a vida 
da Federação, permittindo que continue por mais tempo a. anoma~ia 
dessa situação de facto que alli fôra estabelecida com o apoio das 
forças federaes,. ma'S 'á qual estão faltando, pelo vicio de origem, todos . 

· os requisitos indispensaveis pa.ra o 1•egular funccionamento de uma. 
administração legal. (Apoiados.) . 

O SR. SouzA E SILVA - E' uma situação anarchica. 
o s~{. SOARES DOS SANTOS - Não fôra, portanto, a insistencia 

desae accôrclo, que adiou para maio no decorrer ela sessão ordinaria 
ela nova l.egislatura o regimental andamento do projecto ele interven-
ção e a maioúa, constituicla pelo Partido Republieano Conservador, 
que firmou o presente documento, teria explicitamente manifestado 
a sua conclemnação a essa medi.ela extra-constitucional d€' um hal~ )as
corpws . concedido pam firmar direitos politicos, o que repreaenta de 
facto a incursão do Poder J ucliciario em esphflra de competencia a 
que elle deve ser extranho. 

O SR. •SouZA1 E SILVA - - Mais do que para firmar: .para crear 
direitos! 

O SR. SoAREs Dos SANTOS - A homologação de semelhante dou-
trina pela s1Íbmissão do1 clehlais poderes constituídos, viria redundar 
em uma ameaç.a ao funrcionamento normal do rngimen politico- que 
adaptamos. (Jltfwito bem.) 

E' principio decorrente de nosso direito constituiclo a equiva-
lencia dos tres poderes, que são, ha.rm-0nicos e independentes, mas teem. 
limitada a esphera de lsua competencia · constitucional. (Apo•iados.) 

O exaggero de supremacia p:ua qualquer um delles trará sempre 
resultados pei'turbadores para, a vida ela Nação. Ha, tod:avia, uma 
differença notavel entre os. actos praticados pelos chamados poderes 
políticos e as sentenças do Judici.ario. Exemplo: quando. o Congresso 
N a:cional, preoccupado com a grave crise do momento, teve quie au-
gmentar os impostos sobre vencimentos, procurou envolver nas taxas 
estabelecidas tod:as as classes de funccionarios, inclusiv.e os militares, 
sem excluir mesmo a JY.J;agistTatura., com o fim de diminuir os com-
promissos do The-otUro Nacional. 

O SR. SouzA E 1SILVA - A lei é igual para todos. 
O SR. SOARES DOS S.AL"T·OS - Pois essa lei rigorosa foi considerada 

como inexistente e.óment13 para os· ultimo~, em virtude da interpretação 
<lada ao § 1° do axt. 57 p.a Constituição, visto como os descontos iriam 
produzir a diminuição dos vencimentos dos J nizes Fedel'aes. 
. O SR. SIMÕES L?P/1S - Mas os honorarios podem ser augmen-

tados. . · 
O SR. SOARES nos ~ANTOS - ll1las, por outro lado, os Tribunaes 

poderão exorbitar, lavrando ·sentenças que influam na creação de 
direitos polioticos e essas sentenças serão considerad:as irrevogaveis, 
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quando definitivas, embora sejam subversivas da ordem constitucio-
rial. (Muito -bem.) 

Todavia, torna-se preciso defender na pratica o regímen rejmbli-
'cano ( apo_iados), fazel-o expurgado doa vícios que impedem o regular 
funcciona.mento e _a rigorosa observancia das regras constitutivas do 
systema fedf:irativo , a qual não existe, evidentemente, onde o apparelho 
gJvernamental está sendo perturbado, ou corrompido, ou fóra da lei. 
E si isto se dá em um dos E stados, a vida nacional, a vida da Repu-
blicai, está toda perturbada. (Muito bem.) 

E' o que ocGorre agoTa no E stado do Rio de Janeiro. 
Soffre a communhão fluminense em ·s_uas liberdades, garantias 

e tranquillidade; soffre a lesão enorme de um Governo local, emanado 
de um poder constitucionalmente incompetente. E' esta a questão que 
nó- precisamos dirimir, apressando a aolução que lhe será dada pelo 
Congresso Nacional. 

O adiamento, por forS{a do projecto que nós aqui votámos, não 
liquidou, entretanto, a questão, a qual reaurgii;á brevemente para 
receber a· solução que lhe fôr <lictada pela <lirectriz da futura Oama;ra. 

Eu estou certo, porém, de que o novo critico não differirá muito 
do que tem sido •seguido pelo a·ctua.l Poder Legislativo, cuja vontade 
já foi manifestada pelo voto da outra Casa do Congresso, tendo para 
corroboral-o o parecei· da maioria da Oommissão de Constituição e 
J U8tiç ~ <la Cam31·a, acc1escida. de uma declaração subscripta- por 
9·7 Deputados, na qual está explicito o de~ejo de vêr approvado o · 
projecto do Senado, rnstabelecendo a ordem consti tucional no Estado 
elo Rio. 
_ Este documento, que representa 110 campo <le defesa de nossas 

instituições um claro signal <le effe.ctiva vigilancia, eu o envio a V. Ex., 
Sr. Presidente, e requeiro seja publicado no jornal ela Casa, para que 
fique constando qos AnnJaies da Camara. 

Era o que tinha a dizeT. (Mi1,ito bem; miéto be1n. O orador é viva-
mente cumprimentail.?.) · 

Consultada, a Camara concede a publicação pedida. 

DOCUMENTO A qUE SE REFERE O SR. DEPUTA.DO! '!OARES DOS SANTOS 

D eclamção 

Inspirando-nos na sã <loutrina republicana, perante a qual é -inad-
missível a intromissão do Supremo Tribunal em questões carac.teri.s-
ticamente políticas ~ da competencia exclusiva dq Poder Legishtivo 
e do P oder Executivo, declaramos qu~, si nã,o se désse a ob3.trucção 
adrede annm;iciada ~ que de . facto impediu o regular fuucciona-mento 



-. ·'310 ·-

-do Congresso, vota riamos a favor do projecto que foi •approvado pelo 
Senado, sobre a dualidade de governos no Estado do •Rio ''de J aneii:o. 

Rio , 4 de fevereiro de 1915. 

1. Luiz Soares dos Santos, representante do · Rio 1 Grande do Sul. 
2 . Simeão Leal, representante da Parahyba do Norte. 
3 . .Alberto Maranhão, representante do Rio Grande · do Norte. 
4. Oscar da Costa Marques, representante de :Mlatto Grosso . 
.5 . Florianno de Britto, representante do Distri~t~ Federd. 
'6. Raphael Pinheiro, reprnsentante da Bahia. 
7. N. de Gouvêa, Tepresentante do Rio Grande do Súl. 
8. Vianna <lo •Castello, repTesentante de Minas Geraes. 
9. Bezerril Fontenelle, representante do Oeará. 

10. Lamenha Lins, representante do P arnni. 
11. Carlõs Leitão, representante da Bahia. 
J2. Silva Costa, repre3entante do Rio de Janeiro. 
13 . .Alfredo de Carvalho, representante de .Alagôa.s. 
14 . .Antonio Bastos, representan1e do Pará. . 
15. Elysio ele .Arauji°, representante do Rio de J anei r0. 
16. Dunshee de .Abranches, r.epresentante do Maranhão. 
17. .Aiitonino Freire, representante do Piauh,y. 
18. Frederico Borges, representante do Ceará. 
19. Joviniano de Carvalho, repre3entante de Sergipe. 
20. Carlos de Faria Souto, representante do Rio de Janeiro. 
21. Paulo de Mello-, representante do E spírito Santo. 
22 . F elizardo Leite, representante ela Parahyba do Norte. 
23. M arçal P . de E ,,cobar, representante do Rio Grande do Sul. 
24. Fróe.s da Cruz, representante do Rio de .Janeiro. 
25. .Anrnbd B. Toledo, repr sentante de :M1atto Grosso. 
26. E3tevam Marcolino, repreeentante de S. Paulo. 
27 . .Alves Costa, Depresentante do R'-.,i de Janeiro. 
28 . .Alfredo M_avignier, represe11tante de Matto Grosso. 
29. .Aurelio .Amorim, reprnsentante do .Amazonas. 
"30 . ,T oaquim Pires, representante do Pianhy. 
'31. .Agapito dos Sa:qtos, representante do Ceará. 
"32. Felinto Sampaiq, reprernntante da Bahia. 
"33. .Arthur Moreira·, representant-e do Maranhão. 
34. Cunha Machado1 representante do Maranhão. 
il5. Pereira Oliveirai, ne~resentant.e de S anta Ca-tharina. 
'36. Freire de Carvalho Filho, representante da Bàhia. 
'37. Tiburcio ele Carvalho, representante di:i .Alagôas. 
"38 . Mario ele Paula, 1 presentante do Estado do Rio. 
S9. ·Sergio ·de 'Magaf'hães, representante de Pernambuco. 
40. Théotonio de Britto, representante do Pará. . 



-41. Nicanor N a1.scímerito, TepFesentante do Districto. F.edera 1 
42. Luciano ·P ei1eira, rnpi·esentante do Amazonas. 
-43. Bento Borges da F onseca, representante de '.Pernambuco. 
44. João P edro, reprnsentante do Mm:anhão. 

-45. Evaristo do Amaral, representante do Rio G'rand.e do Sul. 
-46 . Hosannah de .Oliveira, Tepresentante 'elo Pará. 
-47 . Pedro Marianni, l'epresentante da Bania. 
-48 . Deraldo DiaR, representante da B'a'hia. 
-49 . Augusto M,onteiro, representante do Rio Grande do N orto . 
.!íO . N . Cambo iin, representante de Ala:gôas . 
.!í1 . Eusebio de Anclrade, xepresentante de Alagôas . 
. 52 . Antonio Nogueira, representante do Amazonas . 
..53 . Coelho Netto, representante do :Mlaranhão. · 
.54.. Virgilio Erigido, representant~ do Ceará . 
.!í5 . -Cunha Vasconoollos, representante de Pernambuco. 
56 . Felix Pacheco, rnpresentante do Piauhy . 

.!í7. J oão Benicio, representante do Rio Grande {lo Snl. 

.!í8. Pereira Braga, representante do Districto Federal. 

.59 . Gumercindo R ibas, repreaentante do Rio Grande do Sul. 
130. Victor de Britto, representante do Rio Grande do Sul. 
'61 . Eduardo Saboya, l\Spresentante elo Ceará. 
'62. Fonseca Hermes, representante elo R1o Grande elo Sul. 
fl3. Vespucio de Abreu.', representante do Rio Grande do Su 1. 
6·4 . J ulio Liitc, representante do E spirita Santo. 
·65 . Domingos Mascarenhas, representante elo Rio Grande do Sul. 
66 . João Simplicio , repre.sei1tai;i.te elo R io Grande elo Sul. 
67 . Caetano de Albuquerque, repr.esentante de Matto Grosso. 

'68. Moreira Guimarães, representante de Sergipe. 
69. Pereira Nunes, represelitante do· Rio de J aneiro. 

70. Souza e Silva, rnpresentante do Rio de Janeiro. 
'71. Baptista de Mello,· representante de Minas Geraes. 
·72. Thoma-z Delfina, representante do Districto Federal. 
73. J oa.quim I,uiz Oaorio, representante do Rio Grande do Sul. 
74 . Ildefonso Bimães Lopes, representante do Rio Grande <lo Sul. 
75 . José Antonio Flores da Cunha, representante do Cea-rá. 
76. Joaquim Pires Muniz de Carvalho, representante da Báhia. 
'77 . José Maria Metello Junior, representante do Districto Federal. 
18 . :Maximiano de Figueiredo, rnpreseutante da ·Parahyba do 

Norte. 
·79 . Victor .fülveü-a, repm&entante do D i<;tricto Federal. 
"$0 . Costa . Rodrigues, representante elo :Mi-aranhão. 
Sl. F.elísbello Freire, Tep·resentanie de Sergipe. 
:S2. J a·cques Ouriques, representante do Espírito Santo . . · 
83. João I~opes, representante do Ceará. . 
:84. Luiz Bartholomeu, repreaentante do Paraná. 
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8Q. Thomaz Oavalcanti, representante do Oeai·á. 
86 . Ilenriqu.e Valga, ·repreoontante de Santa Oatharina. 
87 . Seraphico da N obrega, representante da Parahyba do Norte. 
88. J oão Chaves, representante do Pará. 
89. Lourenço de .Sá, representante dH P ernambuco . 
90 . J uvenal Lamartine, representante do Rio Grande do N ortc. 
91 . Rai.11 Cardoso, representante de S. Paulo. 
92. Ramos Caiado, representante de Goyaz. 
93. Fleury Ourado, representante de Goyaz. 
94. Celso Bayma, representante de Santa Oatharina . 
95. Marcolino Barreto, repreoontante de S. P aulo. 
96. Ayres da Silva., representante de Goyaz. 
97. Carvalho Chaves, representante do P araná. 

SESS Ã O DE 9 DE FEVERE I RO 

J..J.anda intervir no Estado do Rio de J.artteito, para assegurar ar> 
D1·. Feliciano Pirns de Abr·:'.Ju Sodr.f J u-rb.i~or o civ1·e exercicio t];a;s-
funcções ele Presidernte do mes:mo Esia'i~o, no qu.adriennio de 1915 
a 1918, de .; com pcvrece1· fai,fJrave l da Gomim'issão de Gom<;tituição 
e Justiça e voto em separado· cl.os Srs. Ar"liolploo Azei1,1edo e P edro-
Moa~yr 

Quando foi presente 4 Oommissão de Oonstitnição e Justiça 1.t 
requisição da .A.s1:0embléa Legislativa do Eatado do Rio de J aneiro, na 
qual eram pedidas medidas não especificadas contra a indébita inter-

venção elo Supremo Tribunal F ederal nos nego-
Pareoer -0ios pa·rticulares, políticos do mesmo ·Eatado, esta 

Oommissão por sua grande maioria opinou pelo 
:irchivamento ela Mensa~em , declarando: 

a) que a intervenção qo Tribunal fôra exorbitante; 
b) _que o -acto judicia11io, sendo- ultravires, era inoperante, como-

qualquer actuação de poder que ultrapasse a esphera ele sua acçãl)-
conatitucional, mórmente n~o sendo o liabeas-<Xwpu..s sentença (a<ic. u1-
timos. Tribunal; Caso lwbeais-corzni.s, J ulio Brnndão) ; 

e) que a intervenção 11~0 podia ser decretada pol' não .estar rnali-
zada a DUALIDADE de poderes no E~tado referido. Não havia ainda-
dous cidadãos empossados e pTetendendo exercer as íuncçõea de Pre-
sidente do E stado. 
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E' o que largam'3nte diz o parecer nos termos seguintes·: 
"Re.p1'esewta a Asaemblôa Legnslativai contra as tentativas de 

coacção de dualidade de Governo do Estado do Rio de Janeiro, ali-
mentadas pela ind-ébita intervenção do 'Poder J udiciario Federal nos 
negocios estaduaes. 

Allega a referida Assembléa que o Supremo Tribunal Federal, 
depois de haver reconhecido a :Mesa sob cuja direcção se reu11ia a 
exigua minor~a da A.ssembléa , em edificio particular, para o qual se 
mudára, reconheceu Presidente do Estado do Rio de J aneiro o Exmo. 
Sr. Sena.dor Nilo Peçanha, ao qual outomou um alvará de habeas-
corpits asrngurando ao dito cidadão a entrada livre no palacio do 
Governo, podendo nelle exercer - du·rante os quatro annos seguintes as 
funcções ele Presidente elo Estado referido. 

A repreaentante pede um remedio constitucional que evite a 
grave turbação do rngimen político assegurado pela Constituição 
Federal e as consequencias necessarias da situação conflictuosa entre 
a autonomia do E stado, que se defenderá, e a acção usurpadora do 
J udiciario F ederd tentando cumpril-a . 

O facto denunciado pela reprc~entan te é inedito. 
Pela primeira. vez o venerando Supremo Tribunal Fec1eral pre-

tende levar através do terreno politico 1 ão longe a sua acção reali-
zando a hypertrophi ai fonccional descripta por Taney, quando diz : 

"Any other rulc of construcl·ion would abrogate t-hc judicial cha-
racter of its cour, anel make i t the mern rnflex of the popular opinion 
ªor passion of t·he day." 

A dilatação elas competencias das Côrtes F ederaes J1ão póde rnr 
·proeesaa da n vm ]10!' aoto do proprio poder nem mesmo por a:cto da 
1egidatura federal discorde do estatuido na Constitui e;: ão F ederal. 

Esta é por si mesma completa. Podemos clesenvolvel-a em regula-
mentos e lei s ordinarias, mas nada pod02moa accrescenta r em materia 
de poderes, como não podemos diminuir. 

A writen document Cannot Grow in the rnme of un<lergoing frorn 
age "radical or vital altflrations", of tbe rneaning of i ts terme5 and 
provisions. 

Não_ é posaivd accétar o que se chonou nos E stados Unidos a 
"ru1e of reason too freel;r", no interprrtnr a Oon~titll'ição. Si a elas-
tieiclade dada ás interpretações é "entirri ly new anel even cont.racli-
ctory additions are by forcecl constrnction fastued to the t.axt, afüense 
or proportion is disregaffled, and tbe methocl thus re3Cirtccl to . ])l'ati-
cally results in iin1·ea11:.on" - resulta um absurdo, diz com razão Coun-
t~an, pois, Bi ta l elasticidide pudesse Ee r concedid a á simples in tér-
pretação, teriaruos no poder ele applicar a lei n creação ele novas leis, 
muitaa vezes em desaccôrdo co mo espirita rhi ]Pi applicaÇ!a . ;l trnw-
formação elo;; institutos, não por dispositivo ] P~ó~"Jn1i".0, JJO ca~o de . 
direito commum ou acto de constituinte no caso ele creação ou nlternção 
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. consti~uo'.i0na!l, mas 'pefo 1p~'QHie!lso rapi<ilio ·e . per~g:O'sis.si::drn .ci!.a ;evolução 
'{lo instituto dila:tado ·e i·emüd.elado po;i· .sintp'les doutrimrn:çã0 do:s Tri-
·bunaes, ·seria · a ·confusão ia~b:saluta dos 'l)oder'es. 

0 p·0der c're·ado pela ·ev01ução"qhe «tem sua eoíripetelncia expressa 
pela OonstituiÇão, assirri nos termos geraes como nos ~concert0s 1do 
arfigo, entraria a confundii·-se 'com O poder que .faz ~elS i e · quan~O 
·as houve&se de applicar aos casos eoneret0s, cre.arra leis ·novas, leg1s-
·1aria sem fórma ·:nem :p1·0Clesso reg~ment.al para cada cas'o, •ao ·sab:or da.'8 
opportuni<laiâes. Isto toda a ·gente sa'.be que é o governo absóluto . 
.À.cceital-o fôra regredir, remo·ntanâ.o a historia até <lhegar ás épocas 
remotas em que o poder estava con0en:trac10 em um só 'pul:so, cMno nas 
·monnrchias medievaes, ou na vontá<le de uma eorporação «como<o 'Üon-
sclho dos Doges. 

Todas as vezes que dou~ pocie'res ~e concentram .e.m i1m só orgão 
po'litico, ·dá-se a dictadura. ·E' . principio fundamentàl de G0verno 
livr·e, a divisão systematica dos poderes, qual a temos em nosso direito 
publico, funda e garante a· liberdade; 'si o Executivo entrar a julgar, 
.applicando a lei ás contendas individuaes, a exoTbitancia 'ter-lhe.1ha 
. da:do a omnipotencia: Si o Legislativo, além de fazer a~ leis, houver 
de as applicar, a confusão o fará poder sem .contrôle: despota. 

Ora, si os Estados te/em de se reger pelas Constituições e pelas 
leis que acdoptarem, com ~ unica restricção de rnspeitarem o·s princí-
pios fun<lamentaes da União, salva a competencia expressa dos pode-
res fede.raies, todas as oufras lhe pertencem, destacadamente: as de 
Ol'gan:izar suas leis e se't.lS; poderes politicos estaduaes. Nisto lhe foi 
delegada soberania pela rnesw1 Oonstitui.ção, que apenas rernrvou 
para a União os casos limitados do art. 6°, rigorosamente limitados, 
como excepções unica.s, rnstricções medrosas feitas á independencia dos 

rpode11es estaduaes. . . 
· .A constitu~ç~o elos po4eres lucaes e &eu funccionamento é ma.teria 
puram~mte pohtrca e purqmente éstadual, dentro <lo nosso Tegimen. 
'São apenas resalvados os casos elo :art. 6°, sendo expresE-0s OB casoa 

.·e as competencias. 
O acontecirri.ento exposto ao ·congresso pela Assembléa Legislativa 

·do Estado do ~io de Janeiro, o reconhecimento ele poderes de um· 
··Presidente ·é essencia1mente político, ela competencia exclwaiiva dos 
poderes estaduaes, ·na fó11ma organizada pela S·Úa Teprernntação e 

· nenhum outro poder póde i;o:tervir em· tal acto, sem viola-ção da Oonsti- · 
tuição e ve~ame para a .:regurança da liberá.ade estadual afial\Çada · 

.,pela Constituição. 
Dado, .poí·ém, o caso especial de que trata o 'art. 6° e cada. gnal 

dos seus paragraphos, em que os poderes estaduaes se ,sentem impo-
tentes para aa·segurar a or<l.em intérna, materia l ou j'uridica, a intér-
~enção federal t.em de fe f azér, ou poi· acto. espontàneo do Governo 
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Fe.deral, bu á reqm.s1çao dos Estados para restabdecfo:nento ·tlo 'direito. 
1v1as as competencias são daras e a natureza rpoli.tica, ~ fun:<iLamen1la 1-
mente politica, das ,questõea entrega1lhes a& soluções a0s pocleres 
1Jblit~cos. 

· E' p0nto ·pacifico, em ·direito • publi·co constitucional, que as ques-
tões méramente políticas 1ieem -ele ser •dit'Í.<.mt•Ítlas pefos pdde~·es 1 politicos 
<la 'IN a-ção. 

'Nesta Commiasão, a opinião já por todos manifesta.da é a de que 
-os casos de dualidade de al>Sembl'éas ou.· governos dos ·Estados teem de 
ser decididos pelos poc1e1:ea políticos. 

Em se tratando <lo caso do Ceará, dizia o ·Relator ·.que a eompe~ 
tencia teria de Eer repartida entre o Executivo e o Legislativo, · con-
forme a circumstancia. 

O .eminente Sr: Pedro :Moa·cyr exprimia-se claramente: 
"E assegurava que esta .do\ürina era. universalmente suffra-

gada pelos tratadistas e commentadores das Constituições amen-
cana, suissa, argentina, allemã e brasileira.." 
Não tiveram o"utra opinião os professor<?S de Direito Srs. Arnol-

_pho Azevedo e :Mello Franco, que dizem : 
"Compete, em taes casos, privativamênte ao Congresao Na-

cional apreciar os factos alleg1dos e, por via de uma lei, declarar 
o direito existente no E stado, -ou preve1: ·de remedio adequado os 
casos que não encontrarem solÚção na legislação elo Estado. Esta 
lei; de caracter essencialmente político, põe termo á questão, 
"escapa. ao exame do Poder J udiciario e tem a execução asse-
gurada pelo n. 4, do art. 6º." 
Esta solução é a unica constituciona l. 

... o J udiciario não tem a faculdade da intervenção poliiica 
ou extra.oTdinaria, só lhe competindo o julgamento individual doa 
crime3 políticos (art . . 6°, lettra i, i,a: Constituição e lei n. 221, 
art. 83) . 
J\1lello Franco, parecer sobre a intervenção do E stado <lo Ceará, 

folha 16, disse mais com meridiana clareza : 
Loco citaclo. 
O iJ..lust::-e :Sr. Amolpho Az,evedo assim exprimia eeu niti_clo 

:pensar : 
J\fe3mo parecer, voto .em E.eparado. 
O 3 demais meri'i bros da Commiseão, uns por uns mó ti vos, outros 

)'JOl' outros, todos accei taram unanimes a doutrina ·de que a ~ompe
lencia nunca é 'do Judiciario p·ar a dirimir a dualidade ·dos po<lerP.s 
•eatadu-aes, quér seja. <lo Governador, quer seja do legislador. 

E' tambem a. doutrina americana, como é a dos professores argen-
tinos. 
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Pérfecto Araia, um dos mais modernos commentadores idoneos 
sobre a materia, doutrina : 

"El Gobierno F.ederal interviene, pero que se intiende por 
Gobierno Federar? El Poder Ejecutivo ·por derecho propio fo 
eje11ce con intera independenci, estando el Oongreso en receso 
y, por delegation, estanÇlo este en ejercicio . 

. . . I pratica conoontida entre nós otros·, ha sido la de con-
c.i.urir ambos poderea (Ejecutivo y Legislativo), el uno ditando 
la ley y el otro dando-le ejecucion, cuando se ha reque-rido en el 
pl"Íodo de las sesiones. 

Es pues indu.bitable que el articulo sexto cuando dice "el 
Gobierno Federal"· habla de los poderes políticos. · 

.EncU'anto al J udiciario la misma Oonstitucion ha determi-
nado expres~mente la fórma judiciaria di su intervencion . . . 
para en el orden provincial garantisar una libertad, un derecho 
individual a<Jcordado por la Oonstitucion." 
E' precilêamente como entre nós : neste particular ha affini:dade 

das duas leis na· prati•ca <las intervenç,ões. 
O po·der competiente para dirimir as contendas políticas que os 

E stados não podem res-olver "per se", é o Legislativo, e, no ·seu impe-
dimento, o Executivo. 

Divorciam-se as opiniões quanto á acção definitiva do Executivo-, 
julgando este qoo a acção do E'i.ecutivo não é co~clusiva, d-evendo 
presta r contas ao Legislativo e declarará definitivamente o direito 
no Estado, ma-a tod.os estão accor<les em que só aos poderes .pofitiGos 
incumbe solrer os casos de dualidades· de Governo ou legislaturas 
nos Estados. Ninguem, já:qiais·, attribuiu esta competencia ao J udic 
eia rio. . 

·Dentre as ·· varias tenta ~ivas de Tegulamentação elo art. 6°, houve 
uma que attribuia ao J udiciario a funcção política nesta especie, mas 
foi repellida expressamente pelo Congresso em formidavel maio.ria, 
tendo nea~-a occasião o Oo:q.sallieiro Barradas fulminado ?- pretenção 
com foc1nidavel parecer. · 

A Oommissão conhece a extraordinaria oração produzida então 
· pelo sobrio e profundo espírito do Deputado Oincinato Braga, na 

qual a analyse do que são poderes políticos ficou definitivamente 
feita; e entre elles não inclue o pa.1 lamentar paulista o J udiciario .. 

E' unanime o consenso Çlos reo-ponsaveis; no regímen que <Jrearam· 
na constituintes, os poderes }J_ue pôdem decidir as qu'estões puramente 

.políticas . são os 'de · repre<entação directa, isto é, o Executivo e o 
Legislativo. 

, Ao J udiciario incuJilbe a gara.ntia dos direitos individuaes e as 
fnncçõ_es expressa~ no . art. 60, lett ras a a i, da Constituição, onde, 
<le fó rma alguma, se encontra a de resolver as questões políticas dos 
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Estados, só podendo pr.ocessar os crimes politicos, de fórma que, con-
forme ensiná J oãó· Barbal.):i.o : 

Pela natureza essencialmente pol:i.tica dos casos que se pos-
sam comprehender nos Part. ·-elo art. 6°. A competencia para a 
interviénção .é incontestavelmente do Poder Legialativo. 

Ora, a repl'lesentação ,r.llega· que o .Supremo Tribunal Federal, 
por um habeas-corpuiS concedido ao Exmo. Sr. Senador· Nilo Peçanha, 
reconheceu este cidadão Presidente do Estado do Rio de Janeiro, 
mas este facto não póde per se crear a dualidade de Presidente; a 
dualidade sexá um facto; si e quando dous cidadãos se presumirem 

·tal qualidade e nesta presumpção se tiverem insta.Uaclo no territorio 
do Estado e nelle pretenderem exercer jurisdicção . ·presidencial. 

O habeas-corpus é o meio icloneo para que os Juízes e Tribunaes, 
cada qual na esphera ele sua competencia, as::egw·em o Ju.s eundi ac 
redeundi aos cidadãos que delle estiverem privados ou ameaçados de 
-0 .ser por illegalidade ou abuso de poder, mas ·é inerte para creai- direi-
tos políticos, os quaes só nascem- de· factos politicos p,raticados dentro 
da competenci·a de cada um e na devida fórma legal. 

O habeas-corpws tem sua fonte em direito comparado, na "Magna 
Carta" .e seu objectivo foi sempre '.'-;:.egure corporal liberty". 

Tomou o logar do "writ" ele ·"Hcmene replegiando" e foi "the 
great writ of libert", mas sempre teva applicação exclusiva aos ca.;;os 
de detenção pessoal, para assegurar a liberdade corpoql dos c~dadãos 
quando violada por acto illegal. · 

It issues to try the legalty of any detention by commitment 
or other wise. 

Blakst. Oomm. 3 - 131 - Const. par 1338 - ·Kent. Com. 26. 
Basta lêr a fórmula do h1a[pas-c.orpits para ter clara a noção, que 

só o turbamento das paixões póde -confundir institutos da si.mpleza 
do "writ" inglez com outras fórmulas da garantia · dos direitos polí-
ticos. 

The form is as fo llows : The State of Peilsilvany, County of 
K ent. 

To 1VIr. Tom. Wiggs. 
We command you to havie the body of William Negs,. said 

to he <letained "in your custody", together with the cause of "is 
detention before"· the Justice Fram Campbell, Country. Consil, · 
the 3, dea at 3 ó dock; to abi-de such order as shall then anel there 
made in this behalf; and have you t-hen anel there this 1vrit with 
yours doings the reon. 

On de, nesta fórmula clara, póde caber outra garantia que não 
·sej a a da liberda.de de locomoção, éorporal, de ir' e vir, "euncli ac 
·3:edeundi"? 



- 3'18, 

De1la exorbitar dilatal-a, transformal-a, evidencia. o acto: censu-' . . .., rado por Countryman, quando declara. " Unreaso1?" ~ rnterpr,eta9ao q~; 
"Faustened to the tex forced construct10n an add1c1ons co11tra<l1ctory . 

A natureza do hap.eas:corp'IMS só lhes permitte incluir em seus 
pronunciamentos a garantia da liberdade physica, co_rp·oral; · e ~s 
unicas indagações· que lhe incumbe discutir ·são a.s relativas á· legah-
dad~ da detençl1.o _e á capacidade da .autoridade que a decretou-. 

Não cabem na estreiteza do recurso, dentro da sua natureza. extra-
ordinaria, altas e complexas indagaçõe1> : verificada a capacidada., a 
competencia do detentor e a legalidade da detenção, estão enceITadas 
as informaçõea que póde obter o Juiz. Todas as outras questões são 
"ordinarias" : Tesaltam da competencia . dos J uizes communs e tee.m 
de ser processadas· em fórma ordinaria. 

The Court or judge thein examines into the cause of deten -
1:ion .. . 

Other questions do not. belong -to the discussion . .. 
W alker's American Law . . 

·Por isto o Juiz que houver decidido uma questão da proprie.çlade 
por via de habeas-c.o1·pus terá praticado acto nenhum: qu·alquer dos 
casos deriva da exorbitancria, ul tr8:passa a capacidade do operante, é 
"ultravires", e, portanto, não produz consequencia juridica nenhuma 
para alterar o direito. 

Na techn!ca americanft é inoperante, como os actos inconstit.ucio-
naes dos outros po.deres. 

Assim, a Commissão . de Co113tituição e Justiça, tendo presente 
e conhecendo do protesto qa Assembléa Legislativa elo Estado do Rio 
de Janeiro sobre o habeas-corpus concedido ao Exmo. Sr. Dl'. Nilo . 
Peçanha para assumir o Gqverno daquelle Estado, e exercel-o por todo 
o tempo do mandato., acre<l,ita que, apezar de c011hecer a Camara dos 
legítimos fondamentos do referido protesto, eleve elle ser archivado 
neste momento. 

Não ha a accr_escentar ao voto já proferido pelas duas Casas do 
Congresso, de accôrdo com os pareceres emittidos pelas Commissões· 
respectivas. 

Só ha· no Estado do Rio de J aneiro um Presidente eleito, reconhe-
c~do e proclamado:_ é o que foi pela Assembléa constituída pela maio-
na dos_ l'epresentantes Teunidos no edificio prop\i:io da Assembléa 
Fluminense. 

Ao .Congresso Nacional incumbiri'a decretar a intervenção federal,. 
no caso de se ter realizado a dualidade de Pl'esidente ou de Ássem-
bléa~, o que tambem. incumbirá ao Poder Executivo, si a hypothese-
l'eahzar-se na ausenc1a do 'Congresso. . 

Ao J udiciario fallece competencia para tomar conhecimento da 
questão e resolvel-a, pois é puramente política, "purely poli'tical'?, da-. 
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alça~a dos pocfores políticos do Estado, <l.e accôrdo com a sua Oonsti-
. · tuição; e, sendo e11e . impotente para rernlvel-a, por falta ele torça 

material, compete aos Poderei:\ Federaes pTovidenciar. 
·Ao Poder Executivo competiria ou competirá a intervenção, si 

requisi~ada pelo Governo legitimo elo Estado, no3 termos do ar.t. 6°, 
§ .. 3° da Constituição. / 

Nestes. termos, é a Commissão de parecel' e Tequer: 
Que sej a o protesto· archivado, porque a Camara não reco-

nhece a dualidade de poderes estaduaes e considera legitima e 
unica a Assembléa que 1he endereçou o protesto e foncciona sob 
a presiclencía do cidadão Luiz .Oarnefro de Campos Ponce de 
Léon. 

1Sala elas Commissões, 26 de dezembro de 1914. - Nrioan.:01· Nas-
cimento, Relator. - Gumerciroào Ribas. - JVLaxirrviano die Figueirl;rlo. 
- Felisbello Freiire1. - Cimha JVfachado. · 

No citado parecer se declara que - :realizada· a dualidade de 
poderes no Estado -:-. incumb.e a.os poderes políticos da União intervir, 
cada qual conforme a circumstancia. 

De que- e3ta dualidade materializou-se no facto lamentavel da 
existencia de dous governos, dá noticia a farta documentação remettida 
ao Sr. Pre11ideute da Republica pelo Dr. Feliciano Sodré, confirmada 
pelos actos de Governo praticados por dous cidadãos ·dentro ·do terri-
torio do Estado, no qual ambos pretendem e exercem jurisdicção poli-
tica e praticam actos administrativos. ,. 

Nem se diga que só · o Sr. Nilo P~çan.ha exercita de facto o 
poder, pois tal situação de facto que climinu~u a acção effectiva do 
Dr. Sodré, decorre justamente da intervenção ii1justa <lo Sppremo 
Tribunal Federal, apoiada pela força federal, o-bstaculo incontrastavel 
opposto á ·acção do Dr. -Soçhé; iato está creando .a situação de desor-
dem jurídica a. que deve remedio· a União intervindo no E stado, para 
declarar o direito e restabelecel-o pela . força. · 

·Dada a .dualidade de governos, que não póde ser negada, 4averia 
a examin,ar si a competenci.a, de intervir é ·do Executivo ou do "Legis-
lativo, o que se define claramente pelo facto de estar funccionando 
o Congresso a 31 de. dezembro, quando se deu a dualidade p~la posse 
dos dous cidadãos, que .ambos. se investiram das funcçõea governa-
:mentaes. 

Bem e çonstitucionalmeiitie agiu o Sr. Presidente d-a· Republica, 
submettendo a que·atão ao Congresso, pois, funcciúnando elle, a com-
pe!enc~a para. decretar a intervenção - ele modo geral lhe incumbe 
privativamente. 

Decidir qual do.s dous cidadãos é ·o Presidente do Estado do Rio 
é obra feita na Mtansagem do Sr. Presidente da Republica, de modo 
tão claTo e documentado que não exige répetição fastidiosa. 
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O Sr. Feliciano Soclré foi reconhecido, com todas as formali<la-
dt.Js legaes, pela maioria ela iinica Arue·fl),b~ia Legisla~iva, elo Estado; 

. é, pottanto, o Presidente elo Estado do · R10 de J aneuo e, como t_al, 
eleve ser reposto no cargo ele que. foi esbulhado pela a~ção revoluc10-
naria, apoiada no despacho exorbitante do Supremo Tribunal. 

J>or estes fundamentos - já estando a questão fundamentalmente 
·discutida - ·é a ·Oommissã9 ele Constituição •e Jnatiça ele parecer que 
seja approva<la a proposição senatorial, que .re-üiza o direito na 
especie. 

Rio de Janeiro, fovereiro de 1!H5. - H1enriq111; Valga, . Vice -
Presidente. - Nicanor N1/JJ.Scimento, Relator. - Fróes da Cruz. -
Gume1rcindo Riba.s. __:. Felrisbello F1·eire. - Maxii·mian,a· d,e Figi11Jiredo . 
- Pires de Carvalho. 

' A intervenção, decretada no projecto do Senrtdo, para collocar 
no exercicio do cargo de Presidente do Estado do Rio de Janeiro o 
Tenente Fefü:iano Sodrê, contra o Presidente em exercicio, idesde 

Voto do 31 ele dezembro ultimo findo, Dr. Nilo Peçanha, 
Sr. Arnll\ilpho não tem bas.a nas leis daquelle Estado e de(·icle 

Azevedo contra o legitip:1.o mandataria do povo fluminense. 
• 1 Os casos de dualidade do poder publico e>ta-

dual clecide.m-se por preferencia legal; e o poder_ federal, chamado 
a decretar a "legitimidade ele um delles, para ainparal-o COJ?-tra as ine-
tenções do contendor, tem de examinar .a legislação do Estado r<)gu- / 
ladora da investidura no cargo que disputam, para saber quul delle3 
a recebeu na fórma da lei es.J;adual. Essa preforeneia não é arbitraria. 

E' necessario, po~s, ir ás mais remotas origens ela situação 
conflictuoaa buscar as razões de decidir dentro da lei, unica maneira 
de respeitar a autonomia do consocio da Federação, cujos negocios 
peculiares são ex-cepcionalmente trata~os pela União., em beneficio da 
bôa ordem social e da e.stabilidacle legal do regimen federativo. 

Em virtude de uma scisão na politica situacionista do Estado, 
apreaentarnm-se como ç;andidatos á prnsidencia, disputando os s1Afra-
gios do eleitorado, os Srs. Dr. Nilo Peç.anha, .Sonaclor Federal, e 
Tenente .Sodré, ex-Prefeito da cidade de Nictheroy . 

. Aberta a luta eleitoral, lembraram-se os p9.rticlarios do Tenente 
Soclré do facto de esta rem no exercício · dos cargos ele Presidente e 
Secr.etario.s da Mesa ela Assembléa Legislativ·a, que é o poder ·apura.dor 
da eleição preairil.encia11 tres partidarios do Dr. Nilo Peçanha, e da 
co.nveniencia de afastal-os desses postos antes da eessão legiolativa, 
em que teria de realizar-se a apuração, para que a maioria da Assem-
bléa tivesse opportuna:inente na direcção dos trabalhos legi lativos 
correligionarios de Sl;la confiança. Tel'ia essa mesma maioria ·satis-
feito seus int_uitos si, não abandonando o· espírito de legal ida ele, pa-
cientemente esperasse a, época da reunião ordinaria da Asaembléa e 
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-então, sem possibilidade de ser contrariada no exercicio do seu direito, 
faria · a· eleição de ·nova Mesa e tudo quanto se deu naquelle Estado 

. não se teria dado . 
. Mas, ~ri por nece3sidade de ordem · pUJblica, ·ou por simples con.-

-veniencia partidarià, foi pelo Presidente do Estado convo(;la<la uma 
sessã.c1 extmordinaria ela · Assembléa Legislativa, para 10 de junho do 
.anno passa~do, meiios de dous mezes anoo.s da :sessão o~·dinlJ.(l'ia · a 
.ah rir-Se em 1 · de . agosto seguinte. ·· 

Na fórma dos .arts .. 35 e 39 do Regimento Interno, a Oommissão 
·de Policia, composta do P~·esidente '3 do·a dous S.ecretarios da Mesa, 
<! todas as -demais Commissões permanentes, eleitas no principio de 
eada sessão ordinaria, servirão por todo o tempo desta e naa proro-
,gações, pro.cedendo-se á eleição para preencher a vaga de algum. membro 
que declarar ter impedimento effectivo. 

Por força destas -disposições, a Miesa; presidida pelo Sr. João 
-Guimarães dirigiu ·oom impugnaç.ão os . tra-balhos preparatorios da 
·sessão extraordinaria, entendêndo que por igual lhe cabia a direeÇão 
da Assembléa durante toda essa sessão, e que seu mandato duraria 
.até a eleição de nova Mesa, o que só poderia dàr-.se no principio da 
-sessão ôrdinaria. Contra este modo de entender o- Regimento, a maio-
ria, baseada em tre-ze precedentes de eleger-se a Mesa para as sessões 
ex.traordinai:ias, verificados desde ·1892 até 1910, como sendo o modo 
·<le interpretar, constantemente aooeito, a dispnaição do art. 15, § 2°, 
declarou: que não concorreria á sessão extraordinaria .convocada pelo 
·decreto n. 1.375, de 20 de maio de 1914, como um protesto, pois "não 
se conformaria com a prorogação de mandato, pretendida pela Mesa 
actual e concedida por habeas-corpws elo ·Supremo Tribunal Federal, · 
para a sesf'ao extraordinaria, a ·de.speito da expressa disposição do 
.§ 2° do art. 15 do Regimento Interno": · 

A disposição regimental em questão é a seguinte: 
'' § 2. 0 A pós a retirada do Presidente do Estado a Assembléa 

proceder·á á eleição· da Mesa, que deverá servir durante a \3essãa legis-
1ati va · <irdinaria ou extraordinaria e, concluida a mesma, de nada 
mais se tratará," 

Em que pese á autoridade àos numerosos precedentes, dtados nos 
-documel}tos em poder da C.ommis:são de Constituição e Justiça, a 
-Oisposição acima não é tão clara que se possa dizei·, a p'l"iori, Cjue ella 
obriga a se· fazer nova eleição da Mesa em cada sessão exti-aordinaria. 
Para basear interpretação em sentido oppoato a esse, basta combhiar 
a trunscripta disposição com o conteúdo dos árt. 35 e 39 retro citados, 
que esta.tuem a .:renovação das Commissües pewanente·s s-Omente no 
principio de cada oossão ordinaria; ·O que . exclue sua eleição nas seB-
sões· E>xtraordinarias. Mas esta duvida não vem ao caso. Podia ta1 
pr<"ceüo ser chro e evidente e nem por isso .t~ria a maioria razão 
.em adaptar o procedimento inteiramente tumultnario e illegal que 
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empregou co~tra o 1'._residente da. Assembl~a; ·po1:que este . é, por ass~m 
dizer, · um d1ctado1· a força, .queira ou nao queua, ~a mterpretaçao 
do Regimento. Eis o que estatue .o a.rt. 28 desse Regimento Interno~· 
que escraviza a maioria á decisão proferida pelo Presidente: 

"Art. 28. E' vedado ao Presidente da Asaembléa consultar a 
~esma a r.espeito da interpretação de qualquer disposição do Regi-
mento, competindo-lhe decidir a reiipeito. No ca.so de se tornar neces-
saria interpretação authentica, por não ser a do Presidente consoante 
com os artigos do Regimento,- · serão estes interpretados mediante pro-
jecto de lei, sujeito ás discussões regimentaes." . 

Déante de um poder tão grande, mas tão nitidament.e outorgado. 
ao seu Presidente, não S<J corriprehende que 11 maioria da Assembléa,. 
a ;ião ser por um estravagante prazer em assumir attitude revolucio-_ 
naria, desertasse das sessões, preferindo .. negar legitimidade a-0 Sr. João. 
Guimarães para presidir a sess·ão extrao1'dinaria, a empregar _a força 
do seu numero na adopção 'de um projecto de kii que corrigisse a 
interpretação do Presidente. da Assembléa. A maioria enveredou pelo • 
caminho do tumulto, sem a menor attenção ao caminho legal. · 

O que posteriormente se seguiu é assim narrado pela Mesa da 
Asse:r;nbléa, em dCÍ<Cu'mento já impresso com o parecer n. 34, de 1914, 
pags. 155 e 156: 1 · 

"Não obstante, funqcionou a _Assembléa em sessões preparatorias 
até o dia 19 de julho, em que, reconhecido e empossado o Deputado 

. Domingos lYiarianno Barcellos· de Almeida, foi designado, com sciencia 
do Presidente do· Estado, o dia seguinte, 20 de julho, para a sole'mne 
installacão da sessão extraordinaria. 

Oo~vencidos, porém, o Gove~o e os Dep~tados seus correligio-
narios da inefficacia Çla qbstrucção que faziam á installação da Asse-m-
bléa, e firm&3 no proposito de arreda.rem de seus cargos os membros 
da Mesa, Jançaram-se em ul timo e extremo recurso no caminho da 
violencia material, e ma)fdaram, pela força militar. e civil e .pelos ·.seus 
capangas, desde a noite de 19 ele julho, cerca:r o .edifício da Assem-
bléa, arrombar-lhe a po~·ta ·e o assaltar, impedindo qne neile· pene-
trassem no dia 20· de julho os abaixo assignados e os Deputados da 
opposição. . 

Cegos pela paixão, não viram que arrebatavam ao Poder Legis-
lativo o edifício da seus trabalhos, impedindo ai Mesa, -como a Com-
missão de Policia., de "empi·egar quaesquer meios conducentes á ordem 
e seguranç·a que é obrigada a manter dentro do edifício da Assembléa 
e nas suas i:o:i~diações. " ( Art. 183 do Regimento Interno.) 

. ~pel~idos do seu edifício, os Deputados da· opposição e a Mesa 
abaixo a.ss1gnada lavrararp., na mesma hora, perante o Juízo Federal, o· 
seu protesto1 sendo transferido, mediante a publicação' d-e editaes o local 
das sessões para a rua José Bonifacio n . 84, na mesma cidade de 
Nietheroy, s_éâe do Poder Legislativo do Estado. 
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Desdie então caracterizou-se a ·divisão da Âisse~bléa em dous• 
grupos equivalentes - -0 dos Depu:tados governistas, permanecendo no· 
antigo e·dificio, e o da opposição, installando-se no edificio designado 
j!ela Miesa. · · 

E sse é o ponto de <livergencia entre os dous grupos. 
1Cumpre, ·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 .dO's Parlamentos. 
Ainda ha poTuco a Mesa da Oamai'a dos Deputrudos · transferiu, 

por acto proprio, para o palacio Monroe, o local de .suas .sessões, sem 
consulta á Casa. 

Assim procedeu tambem o .aictual Deputado F ederal Alves Oo.sta,· 
em 1910, quando o então Presidente do Est3!do, Dr. Alfredo Backer, 
transferiu a séde da Assembléa para Petropolis, sem designar. o edi-
ficio de suas sessõ,es, aquelle Deputado, euião Presidente de uma das 
assembléas que .se disputavam a legitimidade do mandato de i·espe-
ctivos membros, designou, por acto da Mesa e mediante editaes, o" 
~dificio 1em que a Assembléa deveria fun0cionar. E igual procedimento 
teve -0 Dr. Modesto de Miello, Presidente que era da outra Assembléa 
em litígio. 

Ainda naquelle anno, já sendo então presidentes, respectivamente, 
os ·nrs. Sebastião de Lacerda e Edwiges de Queiroz, tendo as duas 
Assembléas deliberado, por votação, transferir de novo a sua séde. 
de Petrop.olis para _Nictheroy, foram as respectivas Mesas, por acta 
proprio, que designaram o edifício para suas .sessões na séde escolhida 
:gela Assiembléa. · · · 

Todavia, e apezar da Mesa estai· exercendo uma funcção legitima, 
o Governo do Estado ainda tentou assaltar -0 novo edificio, a:nieacando· 
os Deputados opposi.cionistas com aggressões, que justificaran:;, um 
segundo· habea.s-.corpus, impetrado ao Supremo Tribunal Federai ·<> 
concedid-0 pelo venerando a;ccórdão ele 25 de julho, em que se re:tonhe-
ceu a legitimidade do acto da Mesa, transferindo o local das Gessões· 
da Assembléa. 

Contra essa decisão ainda se ~-ebellaram o Governo e os seus 
Deputados, não comparecendo ao · novo edifi<Cio. 
· E, ent.retanto, é curioso e notavel, os mesmos Deputados que, em. 
documento publico, desrespeitaram o primeiro habeas-corpV;S e. im-· 
pugnarai:n . a legitimidade de poderes da Mesa composta dos signata-

. rios desta representação, desistiram, ao tempo, · do segundo hab.eas-
corpus, · daquella teimosia e permaneceram no antigo edifício da. 
Assembléa, simufando seRsões. extraordinarias, •sob a direcção de 
qoom? . .. do mesmo 1° Vice-Presidente, Ponce de Léon, e de dOU!l 
.supplentes de . Secretarios, cujo·s poderns eram - como substitutõs 



-:- 324 __:_ · 

eventuaes oriundos <la mesma eleição que em 1913 investira o·s 
abaixo assignados das funcções de Mhisa <la Aasembléa ! _ 

· E, assim, durànte . toda a simulada ses.são extraordinaria, 'clles· 
proprios deixaram de proceder -á eleição de nova Meaa, julgando bôa 

. a interpretaç~o que antes impugnavam, .só porque os abaixo assignados 
lhes eram adversos. . . 

Portanto, Exi:nos. senhoTes, em obediencia á .iei, com a 1>ancção 
de arestas do Supremo Tribunal Federál,. tem a Assembléa I ,egislativa 
funccionado normalmente, sob a direcção -de sua Mesa legitima, tanto 
durante a ses~ão extraordinaria, como na preaente sessão ordinaria, 
em que foram . os abaixo assignados redeitas para os respectivos 
cargos." . · . 

A' primeira vista parece impossivel que seja legal o funcciori.a-
mento da Assembléa Legislativa composta de 45 Deputados, estando 
presentes ap:Snae 18 ; mas a legislação do Estado do · Rio de J 'aneiro 
é, neste particular, muito original. Assim como o Regimento faz do 
Presidente da M'Csa um interprete omnipotente, a Constituição dó 
E stado e sua reforma deram ao regimen demo·cratic.o, embora exce-
pcionahúente, uma feição sui gener'is, em que . póde prevalecer a deli-
beração da minoria da Assembléa. De facto, ·o art. 9° da Reforma 
Constitµcional, promulgad~ em 18 de setembro de 1903, preceitúa: 

"Art. 9. 0 Quando em 'luatro sessõea consecutivas não tiver lagar 
a · votação por fal ta de numero, a ella se procederá na quinta, com 
a · presença pelo menos de lp Deputados, considerap.do-se approvada "Ou 
l'ejeitada a medida, si obtiver a favor ou contra, no mínimo, dous 
terços dos votos dos Deputados presentes." 

Ora, a minoria da AsS()mbléa, sob a direcção da Mesa legal, func-
cionou sempre com a presença de . 18 Deputado&, e suas deliberações 
foram tomadas por unanimidade de votos dos .Deputados presentes, 

· 9 que lhe dá incontestavel feição de uniüa Assembléa legitima exis-
tente no Estado do Rio. 

No . dia 12 de julho findo , procedeu-se em todo o E stado á 
eleição para os cargos de Presidente e Vice-Presidente sendo votados 
os dou.s candidatos Dr. Nilo P eçanha ·e Feliciano S~dré, em pleito 
renhido, com as formalidades da lei eleitoral. 

. O?mpetindo á Assemb~éa Legislativa, pela Constituição de 9 de 
abril d.e 1892, art. 26, n .. 18, apurar a· eleic;{ão do . Presidente e Vice-
Presidentes do E stado, as duas fracções daquella co1-poração exerceram 
esõa elevada funcção, e ·cada uma dellas pl'oclamou legitimamente 
eleito o respectivo correligionario, dando logar á dualidade de presi-
dentf>J:.. e vice-presidentes. · 
· Sem embargo de não l*Jrem ambas as fracções do Pode~ Legis-
lativo igualmentie competentes, pois só . funccionou legaJmente a fra-
cção em minoria, convém examinal' a maneira como, em cada um·a,. 
se fez o trabalho apU'rador. 
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Pelo decreto n. 1.199,, d.e 1 de fevereiro de 1911, que regula o 
processo eleitoral; arts. 99 e 118, as mesas eleitoraes devem remetter, 
dentro de 48 ho1·as, sob registro do Correio, quando a eleição fôr para 
Presidente e Vice-Presidentes do Estado, du'as cópiàs da acta lançada 
no livro competente, se~1do ·uma, acompanhada das .assignaturas dos 
eleitores; . á Se.cietaria da Asaembléa . Legislativa, e outra, acompa-
nhada da rnspectiva lista, á júnta de apuração parcial ( art. 99), de...: 
vendo a apuraç·ão geral deP.sa eleição ( art. 118) ser feita pela Assem-
bléa Legisla.tiva na sua primeira reunião. · ·· 

O Presidente da Asseml;iléa, Sr. João Guipiarães, entendeu que; 
trat.ando-se de assrimpto eleitoral de natureza urgente, a expressão' 
legal do art. 118 - primeira retrnião da Assembléa - devia ser inter-
pretada em sentido literal, e que, tendo passado o prazo dentro do qual 
devia estar a Assembléa, já de· po->se das authenticas da eleição, era 
caso de cumprir, mesm.o em sessão extraordinaria., a disposição do 
art. 158 do Regimento Interno, que· estatue expressamente_: 

".Art., 158 ,· 'I'.res dia-s depois daquelle em que, pela lei eleitor al, 
tivei: terminado O prazo dentro do qual devem ser .remettidas a.s aqtas 
dos collegio,s · eleitoraes, o Presidente da Assembléa marcará para 
ordem do dia subsequente. a eleição de urna Oomrnissão de nove Depi:r-
tado·a, votando-sê em seis nomes para apu.ra.r e verificar os · poderes 
do Presidente e Yi.ce-Presidente do Esta.do." 

. E .assim fez. Appareceu contra esse acto critica· fundad·a na · dis-
posição" constitucional do paragrapho uniro do art. 8°, que prohibia, 
nas sessãea . extraorC!inarias, deliberar a· Assemibléa sobrn . mater~a . 
diversa da que motivou a convocação. 

Esta critica seria · procedente si o· art. 2° ,da ultima reforma con-
e,titucional do. Estado do Rio 'de Janeiro houvesse conservado o dito 
par.agrapho. Mas o citad9 art. 2° da Reforma é reproducção ip8'is 
úwbis do art. 8° da Constituição dé 1892, menos na parte referente· 
ao paragrapho em questão, que foi eliminado. Demnis disso, essa phase 

·da apuração vae filiar-se a disposições regirnentaes, e o · interprete 
supremo e irrecorrível do Regimento é, como. já mostrámos (art. 28), 
o Presidente da Assembléa. O art. 186 desse Regimento dispõe q~e 
serão a elle "annexadas e delle farão parte integrante aa disposições 
de outras l"'is que disserem respeito ao modo de proceder da Assem-
bl€a em asrnmpto attfoente á sua economia interna", <' o al't. 28 

·entrega ao Preódente a illimitf!da faculdade de interpretar o Regi-
mento em todas as suas disposições, competindo-lhe decidir; sem con-
sulta á Assembléa, que só póde agir por meio de proje.ctos le lei. 

Tendo dado o ·Presidente, unico interprnte legal , . a interpreta-
ção que lhe pareceu ju'3ta á disposição de leis que estão integradas no 
Regimento , e em virtude dessa intei-pretação, com a qual a Te3pe·ctiva 
Assemb1éa . se co•nforinou, tendo toma·do estas deliberações soberanas, 
contra as quaes não ha Tecurso legal, ,qual o alcance pratico da clis-
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cuasão <lessa supposta illegalidade no processo de verificação élé ·pode-
reS" do Presidente <lo E stado do Rio? Nenhi~m: porque é indiscuÜ\'el 
que a apuração foi feita pelo unico poder estadual legitimamente or-
ganizado, que tinha privativa e soberana competencia para fazel~a. 
, A objecção de que essa apuração não . foi feita em tempo propno, 
ao passo qus a maioria dos Deputados . da Assembléa Legia~a tiva fe.a 
outra em tempo O·pportuno, .depois <las apurações parciaes e já em 
sessão ordinaria, não seri a uma .objecção procedente, porque entre 
um acto 'Soberano, ·do qual não ha rncurso, praticado por autoridade 
competente, fóra do tempo propriq, e o que em tempo .habil foi pro-
duzido por autoridade incompetente, ninguem hesitará, em direito, 
em preferir o que_ proveiu de .quem tinha poder legitimo para prati-
cal-o visto como não ha maior defeito do que a falta de p-0eler. 

O assumpto em debate offerece aspectos os mais variados; emboYa 
possa parecer, deante do exposto, inteiramente superfluo figurar a 
hypothese de ter a maioria do-a. De12utados fluminenses agido por 
fórma legal, ainda assim não seria possível alcançar-se o effei_to de 
considerar legitimo Presidente do E stado <lo Rio o Tenente .Feliciano 
So·di:é como pretende o proj-ecto do Senado, poi·que examinadas as 
condições juridico-pesJoaes dos contendores teríamos de um lado um 
Senador da Repu~lic.a, iseIJ-tO de incompatibil~dades legaes, <JOm cerca 
d\l 13. 000 vot9~, <ionfessados por .seus adversal"l.os, e de outro. fado, 0pom 
31. 000 votos, · i~ ex-funccfonario administrativo inelegivel. _ 

Os v-otos dados •aos .inelegíveis são inexistentes e não existindo os 
31. 000 _vo.tos do Tenente Sodré só restariam os 13. 00.0 que a propria 
maioria ·reconheceu terem sido dados ao Sr. Nilo P eçanha . 

. Ainda: asaim ·nem um._µem outro <los canc1idatos estaria eleito em 
virtude da disposição do paragrapho unico do art. 8°. do decreto 
n . 1.19:9, de 1 de fevereiro de 1911 j quer dizer, a conclusão a qU'e 
çhegou a m~ioria doa Deputados flumi:r;ienses "é contraTia á eleição. 
. . Deixo de alongar-me so.bre o ponto da inelegibilidade do Tenente 
:feliciano Sodré, porque, admittindo sua eleição como méra hypo-
these, sómente para argi1;Jllentar; não me . parece necessario -adduzir os 
fundame:nros ele minha cOjnvicção sobre tal assumpto; reservo>-me, 
porém, para fa.zelo peranté a Oamara, si o encaminhamento dos · 
debates rnclamar escl arecimentos ao meu voto. 

No voto que redigi sobre o caso elo E sta<lo do1 Ceará, e que vem 
annexo ao pa1:ecer n. 5, de 1914, assim me ex-primi: 

" ·Todos os casos de dualidade de governos e assembléas devem ser 
julgados por preferencia e assim foram sempre decididos nos paizes 
<le .regímen fede-rativo igual ou.- semelhante ao nosso, porque não sendo 
possível que ambos os partfdos que disputam a posse elo poâer esta-
{1ual tenham. -a seu favor identic·as, condições legaes de legitimidade, 
forçoso é que o Poder F ederal, intervindo para dirimir esSé conflicto, 
âeclare legitima a pretenção de um dellas, e contra · o outro o proteja 

• 
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e gar:mta. .Só assim se manterá no Estado OI rng1men democratioo 
. representativo e a fórma republicana fedei.·ll;tiva .. 

Que fez o Governo Federal? 
Não o entendeu nessa ·conformidade e dissolveu todos os poderes 

locaes, despojando de su:as funcções Ois legitimas mandatarias do povo 
·cearense, annullando o i-egimen representativo, -destruindo a Federa" · 
·ção republicana; · e, ·aem. fórma legal, sem respeito pela Constituição1 
-em verda<leiro delírio de tudo derrocar, tran·aformou em territorio ames-
·quinha<lo um elos Estados autonomos da Federação dos Estados Uni-
<los elo Brasil. 

De factu, ha no momento actual, com flagrante- infràcção dé tudo 
quanto dispõe a nossa lei claa leis, um dos inembros componentes da 

. · Federação Brasileira que ·não tem Po<ler Executivo elecfrvo; que não 
possue Poder Legislativo·; que não goza das fr anquias constitucionaes 
·que lhe garantem o direito de governar-se por si mee.mo ; que ·aoffre 
-a mais violenta <le todas all ·coacções, véndo seus destinos entregues a 
i.1ma autoridade que o povo cearense· não escolheu e que foi nomeada 
}JDr qu-em não tinha poder para nomeal-a." 

o· que disse então, repito agora: 0 Po·der Federal só <leve intervir 
para fazer respeitar o direito do Estado de gove:r:n·ar-oo por si mesmo, 
-dentro da Constituição e das leis que . votou, sem o que, em vez <le 

· ·defender a fórma republicana . feçlerativ:a, elle será o mais efficiente 
autor da sua deturpação:, levando· ao seio ·do ·Estado, :manu rnilitari, 
a viola.ção ele inatittrições e principias fu:µdámentaes do Tegimen, que 
nem siquer poderiam ser ·objecto de rnvisão em Congresso Constituinté 
(art. 90, § 4°.) 

"E' ela essencia meama da fórma republicana federativa a coexis-
tencia <los Esta.doa e dá União, aquelles incumbidos do seu proprio 
:governo e hdministração peculiúes, reunidos pelo laço da Federação, · 
-e esta, ou governo géral, a cujo cargo se confiou o inter.esse de toda 
·a collectivi<lade nacional. " 

A ordem legal não estava perturbada no Estado do Rio; dentro 
della se fez a eleição presidencial ; os legitimoa mandataTio·s do povo 
-estão Teconheciclos e prodamaclos . pelo poder competente, que é a 
Assembléa Legislativa organizada sob :Miesa legal e fonc:icionando nos 

· strictos termos da· Oonstituição e mais leis do Estado. 
Com este fundament.o deve o projecto do Senado ser Tejeitado 

pela Camara dos Deputados, por encerrar em seu dispositivo uma 
-clamorosa subverE·ão da ordem legal no Eatado do Rio. 

Além disso, eleve ainda esse }lrojecto ser rejeita.do em face das 
·conveniencias politiicas .da ~ação, que só podem ser prejudicadas com 
-0 ·-conflicto que o me~.mo projecto vÍi·á crear entre oa Poderes Legisla-
t.ivo e J udiciario da União, justamente em um momento como o actua1, 
-em que toda harmonia en.tre os diversos orgãos dos po~eres publicas · 
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estadu·aes e federaes é pouca, em frente das gr.avis3Ímas difficuldades- . 
com que · o Brasil está lutando na o·rdem ecoµomica e financeira. . 

·. Poderia, neste passo, dar por conçluidó este voto. M.as não quero. 
lUe furtar ao exarn,e da doutrina constitucional relativa á intervenção·. 
nos Eatndos, pois o assumpto é ·daquelles que envolvem os proprios 
fundamentos do regimen federativo, e para .sua elucidação deve cada. 
um de nós concorrer com a responsabilidade de . repreEentantes da 
Nação; · chamados a nelle .collaborar com . -a nossa opinião e o· nosso· 
v9to; ePl virtude de s-0licitação do Sr. P-re$iclente da Republica e das: 
partes contendoras no · Estado · d.o Rio. Enun.cio minha opinião obede-. 
ceudo ·a irrefreaveis sentinientos de sincero republicano que tem vivido· 
a proclamar a excellencia da nossa Iei fundamental e à reclamar a 
honesta o.bserva:rLcia de seus aabios preceitos e o rigoroso rnspeito ás. 
suas garantia·s ·de liberdade e de ordem. 

Não sou intervencionista,. Tenho antes prenunciadas tendencias 
para preferir um erro em bemficio ·da iiutonomia local, ao risco de 
prejudicar-lhe os direitos. . . · · . 

E' esta a terceira v'ez que o caso do Estado .do Rio me vem ás: 
mãos na Oommissão de Constituição e Justiça, e· co:nfe.sso que não 
teuho entrado na apreciação do .facto e do direita · existentes, p11ra 
darclhes o remedio 1com'ltttucional da intervenção .fe.deral,: logo no· 
inióo do conflícto entre a

1

s clu;as fracções em qu:e se dividiu o Poder 
Legislativo focal, confesso, repito, que· não escolhi talvez o melhor 
alvitre. ~talvez tivesse sidq prderivel que o Congresso Nacional- ·hou- . 
vesse -aasentado desde . lógq 'ª affirmação da. legitimidade da fracção · 
da Assemb1éa que acompa:q.ho.U a Mesa legal. Como, poróin, a Camara 
e o Senado opinaram pelo archivamentó, e este ·era a providencia mais 
favoravél á ·autonomia laical, que assim ficava livre para ·Tesolver o 
dissidio· com os recursos proprioa, a es•sa solução annui- ·PO'l' ,duas vezes,. 
assegurando . el,l'.i ambas q1fe. ·ªo voto de arnhivàmento só podia . rnr 
loig:Lco e coherente abstendo-se de apreciar ele rne1'itis a ,questão ·trázida 
ao Congresso. . · ~ 

Si tives3e o Congresso N aciona.! ,declarado desde o primeiro . in-
stap.j;e qlie a Assembléa legal só existia pela stricta observancia , de 
seu Regimento, e tiveS/.3~ decretado a intervenção no Esta.do do R'io· 
para mandar que as duas fm.cções se reunissem sob a presidenci.a . da· 
Mesa legal, teria impossipilitado a dualidade de .po.deres locaes, a 
qual, evidenciada hoje, coµieçou. a existir, entretanto,, desde a sepa-
Tação d_os P eputad-0a em tj.ous g_n.i.pos. cada um . dos qlJ.aes disputando 
a preTogativa de Assemblé11 Legislativa 1egifona. . . 

Qual do~ dous grúpo·s funcéionava . legalmente? Parece incriveI 
. . mas é a verd·ade : o da min.oria ! · 

· A e&te resultado appar entemente alrnurdo se chega, porque a lei 
constitucional manda deliberar, da quinta füSFào em deantb, .com 
16 Deputados 01). tergo e mais um do numero total. 
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Como distinguir entre dous grupos de Deputados, que separada-
. ;mente d9liberam, constituido.s ambos com o numero exigido por lei ? 

'8ó resta como seguro criterio de escolha saber qual d.as duas 
Mlesas, vem exercéndo su·as attribuições nos termos da lei, e já -deixei 
retro . demonstrado que ·a Mesa, em taes condiç.õe·a é a que preside á 
minoria, Mesa directora effoctiva dos trabalhos desde a sessão do anno . 
anterior, interprete supremo e Óbrigatorio <lo Regimento, pairando 
acima da propria Assembléa no exerci.cio dessa funcção interpretativa. 

Não é occasião de discutir si a lei que assim prescreve é bôa ou 
má; a maioria, que em tempo a decretara, não tem o direito de contÍ'a 
ella revoltar~oo, maximé tendo poder para interpretar, ·modificar e 
até revogai· essa lei, desd~ que o fizesoo por um projecto <le outra lei. · 

. O desconhecimento pela maioria dos Deputados da legalissim.a 
attribuição do Presidente da As.;:embléa creou uma coacção ou vi.o~ 
lericia por illegalidade ou a bus() de poder? O::i prooo~sos empregados 
por essa maioria. <lé Depu'tados caracterizaram juridicamente esE•a 
coacçã-0 ou violencia? 

Eis o ponto ·delicado de todo este. complicado caso do Estado <lo 
Rio. Varias questõ.es surgem, e entre ellas pr imapi por sua relevancia 
as seguintes : 

.1° :- O Regimento Interno de uma Assembléa E.st&dual é lei do 
Estado? · 

2° - Os direitos conferidos não só aos Deputados como á Mesa 
de uma Assembléa Legislativa, r-ão direitos individuaes ou funccio-
naes da natureza daquelles que devem ser amparados e garantidos pelo 
Poder J udiciario? 

3° - Si pa:ra garantil-os ti ver o Poder Judicia rio necessidade de 
entrar na apreciação de uma questão ·de natureza política, póde e deve 
este poder, em face· do texto . constitucional, co-nooder taes garantias? 

Para responder á primeira questão deve estudar-se a nátnreza elo 
acto. que institue o Pcegimento Interno regula.dor do funccionamento 
da corporação legislativa. · · 

A' AssemlJléa., por expressa disposição constitucion.al, compete 
organizar o seu ~gimento, que é um desdobramento dos textos da 
Constituição referentes .ao modo de funccionamento da legislatura. 
No sentido ordinario não é uma lei, por faltar-lhe a sancção do Presi-
dente do . E ;;tàdo; é, poriém, um a.cto exclusivo da ·Camara Legislativa, 
que institue regras imprescindíveis á existencia respectiva , cr<iando 
deveres, regularidq direitos, oTganizando o processo legiferante, esta-
belecendo penalidades para suas infra.cçõea, modelando o exerci.cio do 
man-dato ele seus membros, assegurando a direcção de seus trabalhos 
internos, etc. E' o estatuto em virtude do. qual a corporação vive 
dentro da ordem legal, e que, si não exiatisse ou deixasse de ser obser-
vado, tornaria tumultuaria e anarchica· qualquer reunião. 

O Regimento é, pois, de facto e de direito uma lei organica espe-
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cial, de .orc1em publica, gei'aclora <le direitos e deveres para os que 
fazem parte da corporação e, não raro, fonte de relações juridicas · 
com pessoas a ella extranhas. 

Affirmaclo ao Regimento esse 0a1'acter de lei <lo E·staclo ficiL 
ipso fact.o assegurada a effica·cia delle como fonte de direitos funccio-

. naes, com assento em direitos incliviQ.u:aes, cuja effoctividacle tem · sua,s 
garantias na lei fundamental <lo rBgimen, bastando para que, cha-
mada a pronunciar-se, a J ustiga Federal as conceda; que· o respectivo 
titular de taes direitos prove que .a posição legal, que reclama, é 
liquid·a e inquestionavel. ~este ' caso nada mais faz o Juiz do que 
declamr de modo solemne ·que o direito se funda ·em lei . expressa, e 
eleve_ ser garantido contra passiveis lesõ.es . .Com tal declarnção o Poder 
Judiciaria não inventa direito- riovo, não exorbita de sua esphera de 
acç~o· normal, não crea direito para quem não o tem ; confirma apenas 
a existencia legalmente incontestavel do proprio direito, cujo exercício 
defende ·ad.vers11s ·omnes. ·Sua missão constitucional é essa mesma. 

· Ooin estas ligeiras reflexões fica escla;ecida ~ segul,).da questão 
e affirmada a necessidade de serem amparados e garantidos pela Jus-
ti.ça Federal os direitos funccionaes com assento claro, expresso e 
indubita-V-el em dispo·sitivps do Regimento Interno de uma· Assemnléa 
Legislativa, . ·, - . 

Esta tem sido · a jurisprudencia elo Si;tpr:emo Tribunal FedeTal 
sobre a extensão do hab'~a,s- c'orpus como remedia contra todas as co-
a.cções ou violencias por fllegalidacle ou abuso de podei\ 

A maior clifficuldaQ_e está na · S·olução da terceÍTa duvida, que 
envolve a discriminação -elas espheras de competencia de cada um · dos 
orgãos da soberania nac~onal. De facto: onde o limite preciso, evi-
dente, dessa.s espheras, qli'e autorize a determinar a priirYri ser a pra-
tica de um !l!Cto, de inco·ncussa competencia do poder A, com effeitos 
proprios na orbita de acção do poder B, uma invasão nas ·attribuições 
deste poder? · 

Para melhor comprehenaão da questão proposta, devemos examÍ-
nar, no cas.o concreto do Estado elo Rio -de _ Janeiro, a acção de cada 
um elos tres ramos do poder publico federal e vêr como ella se fez 
sentir no desenvolvimento dos factos. 

O p1:jmeiro que se pronunciou foi o Poder Judiciario, garantindo 
á Mesa ela .A.ssembléa Fluminenae direitos liquido·s e ·Íncontestaveis, 
decon,ente~ de disposições categoricas dn Regimento lutemo. · 

Chamado á _contenda logo depois . . o Poder Legislativo Fedeml 
absteve-se de i:esolvel-a, sob fonda.rnento ·de que a ·aituaqão· do Estado 
era a ele funccionamento ,normal dos seus poderes" publicas. / . 

I.1wocando o auxilio do Poder Executivo, para dar cumprimento 
a decisões .do Poder Jucl}ciario, confTa as quaes havia resiatencia dos 
poderes . locaes, foi por f!Ste fornecida a força arma·cla necessaria á. 
execução <laquellas medidas:. 
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. Isto posto, não é de mais rememorar rapidamente o que ensinam 
-0s mestres. 

A doutrina ·constitucional sobre os conflic tos resul tantes de duali-
·dade de P o.deres Legislativo e E xeeuti,vo, nos E stados, exclue nitida-
mente a intervenção do Supremo, Tribunal F ederal para estatuir 
.sobre ·a nova . o.rganização politica -que os deverá dirimir; porque, 
acimittir -se éssa competencia, sel'ia ampliar as attTibuições taxativa-
mente marcadas áquelle e a:os demais tri:bunaes fede:i:aes pelos arts. 53 
~ .seguintes da Constituição Federal. 

A proposito de um projecto de lei do Sr. A. 'Milton, dando essa 
·competencia ao :Supremo Tribunal F ederal, o Deputado · 1Y.Ilenezes 
Prado trouxe ao conhecimento da -Camara o segninte parecer do emi-
nente jurisconsulto Barradas, de clareza e logica admiravei3 : 

"Que a solução do c.onflicto não pertence ao Poder . J udiciario, 
parece evidentemente resúltar do_s arts. 53 e seguintes da ·Constituição, 
·que em ·nenhum. dos casos de competencia da Justiça F ederal incluiu 
o de que trata o · projectó ; e si recorrermos, como fontes subsidiarias, 
ás ·Constituições norte-americana e argentina, veremos ·que esta mate-
Tia nunca foi objecto de attribuição judicial. · 

. Nos Estados Unidos, mais de um conflicto deste genero tem sur-
gido; sempre .a Supreme Oourt declinou da competencia de decidil-os ,· 
declarando exprea-samente, como no caso de Rhode-Island, em 1842, 
e no d'a Louisiania, em 1873; que era um ·assumpto purnmente político 
da alçada do Congresso .Nacional. · 

Vejam-se a respeito as obras de Hare, "Ainerican Consti_tucional 
Law", tom. 1°, pag. 126; de :Story, "Commentaires on the Constitu-
tion", tomo 2°, paragrapho· C, 1813 e 1814, not: A da edição de Bige-
l ow ; e de Calvo De.eis, "Constitucionalea", n. 2. 341 e segnintes. 

Na R epublica Argentina, qnde tem ·sido frequente a intervenção 
federal n as Províncias, tambem é -corrente ·a doutrina de que esta 
mateTia não pertence ao Poder J:udicial. · 

·Consulte-se a obra de Barraguero - Espirita y pratica de la 
'Oonstitucion,· pagina 198, - onde se acha consagrada a opinião do 
General Bartholomeu Mitre, no mesmo- sentido. 

Cingrndo-noa, porém, aos termos da nossa Constituição, ~odemos 
sem duvida concluir que só ao _Congresso compete ·a solução d·os allu-
<lidos confli cfos , porquanto, não se achando essa attribuição conferida 
a.o Poder Judicial nos arts. 53 e seguintes, nem ao E xecutivo, no 
art. 48, por um coro11ari6 natural e logico deve pertencer ao Con-
gresso, unico dos tres orgãos da soberania nacional, que tem além disso 
a ampla attribuiçã·o de decretar as leis necesaarias para o exercicio 
dos po_deres da União e as organicas para a execução completa da 
Constituic.ão, e sobretudo a de velar pela guarda da mesma Consti-
tuição e leis federaes e providenciar sobre aa necessidades de caract.er 
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federal, cerno é sem duvida a paz da União. (Arts. 34 e 35· da Con.sti--
tuição.) . . . . . -. 

Por esse processo de eliminação ou exclusãn; chega-se, po.is, á. 
conclusão de que o caso que se trata de prover pertence por sua .indole-
eminentemente politica, á alta funcção do Congre3So. N aci0nal. . 

Ao Poder Judicial é que absolutamente repugI).a qualquer mtei:-
veução nesta materia. . - . 

. Des,de :0s p~imeiros dias do Jmiccionitmento .da J11stiça Fe~eral 
nos Estados U mdos, os seus Tnbu:naea, como diz Bryce, persistem. 

·no finne proposito de nunca · intervir nas questões politicas, •que ·natu-
ralmente pertencem aos ·outros departan:ie;utoa do .Govei·no, cujas· deci-

. sões em taes ·casos são obrigatorias . para ·os Tribmrnes; e no que diz-

. respeito ao assumpto eapecial de que nos occupamos, é conheciaa a 

. decis~o da .Snp1•e-ni.o . Coiir;t, quando pelo orgão de. seu Presidente, o 
chief ji11~tice . Taney, disrn que a solução elo caso era da alçada do 
Congresso (" yet the right to decide · is phced here, and not in the 
courta". "It risted with Oongress to determine. upou the 111eaus prope1· 
to be adopted -to SlÜfil this garauty"). -

Além disso a.> fónµas lentas da -Justiça, ·o. proc~sso judicial d:;i na..: 
t1:reza m_?rosa, ainda ~yando . S0\1S ~ermos sej <rm ou_ possam ser abr_;i-

. . ;viados, sao -oertamente incómpaüveif? com a urgencia de uma soluçao· . 
pr.ompta e effi.caz, que ponha a · salvo a pro·pria Federação d.os pBrigos 
que um confiicto daqu13lla ordem póde trazer. · · · . 

T1~dà, portanto, aconselha que o Oongressn não ab.d.ique ·uma 
attribuição tão importimte coino é eata, e que sóme.nte elle póde exer~ 
.ceT em todà latitude, porq11e nesse momento falla e procede em nome 
de toda ·a Nação. · . . · · · - .. ' . · 

. O caso é, pois, de µnia intervenção .federal no Estado, ·onde a dua-
lidade d<i governo ou li"gislatura, si não aboliu totalmente, corrompeu 
·e -adulterou a fónna r13publicana de Governo, que é dev-.e r da Uniãn 

. garantir ainda que nãq ' seja· solicitada, poi·que em tal emergencia n~O-
se trata só do interessi;i do Estado, · maa do seu p1'oprio interesoo, da . 
propria comervação ( art. 6°; n. 2, çoinbinado com o a-i:t. 63 in fine-
da Ooristi:tuiçãb). · . - · ·. 

Entre nós ainda não foi, como tanto convinha, Tegulamentado O. 
art.. 6° da Constituição , como o fez a União Americana, após a gueTra 
civil, por meio das leis chamadas de foconstrucção; maa em falta 
d~ uma lei geral não está o Congresso inhibido de legislar pa;·a cada 
caso concreto, estabelecendo a intervenção no Estado, o mo.do de-
leval-a a effeito- e 013 jimites dos podere3 do interventoT; cabendo ao 
E::&1ecutivo a rigorosa obrigação de, ·finda a intervenção, prestar contiui-
de seus actos ao Congiiesso, a · quem cabe a ·Última paliwra. 

Só então soará a )lora do Poder Judicial intervir para· punir os 
culp ados, que hajam re-ai·stido ·a intervenção, ou desobedecido á de.cis·ão 
'pr:oferida pelo encarregado de leval-a ao Estado. 



· 'Tal é o meu unico parecer. Rio, 7 de novembro de 1894. - Joa-
qutitJn dJa, Gosta Barradas," 
' -Muitos outros espiritos de escól, no Parlamento, na M1agistratura, 

.em trabaihos juridicos de valor, teem se màiúfestado pela verdade 
de taea principios, e com apoio de altas autoridades, tambem tive 
Dccasião de sustental-os no meu voto sobre. intervenção no Geará, an-
nexo ao parecer n. 5, de 1914. · 

· ·. Deante da doutrina exposta, <levemos concluir que o· Supremo 
Tribunal Federal exorbitou, dando ao .Sr. Nilo Peçanha habews-
c.orpus para, entrar no exercício do cargo de . Presidente . do Estado 
do Rio? · · 

O Supremo · Tribunal Federal, reconhecendo-lhe essa qu:a1idade, 
não creou· direito · novo, não estatuiu cousa alguma sobre organização . 
r>olitica do Governo do Estado do Rio, differente da organização legal 
até então vigente. . 

Pensam algilns ·que essa decisão do Supremo Tribunal Federa:l 
11ão deve ser cumprida. Este é o problema jurídico, .político e .social 
mais grave que póde surgir na vigencia do nosso actual regimeli federa-
tivo, podendo constituir a fonte da·a mais sérias perturbações ela vida 
·nacional. 

· V'oltemos ' sem paixão nossos olhares para o desdobramento dos 
factos, que conduziram a sitnação politica do E stado do Rio a este 
.desfecho, e vejamos claro, nellea, onde o direit.o e. a razão melhormente 
:se estribam. · · · 

Ha ·naquelle Estado uma Assembléa Legislativa, composta de 
45 Deputados, que foi convocada por . decreto de .10 de niaio para 
reunir-se a 10 de junho ultimo em sessão extraordinaria. Essa Assem-
bléa tem um Regimento interno. que lhe traça ·as normas para deli.: 
.berar legalmente. O supremo interprete deste Regiliiento é o Presi-
dente da Assembléa; e este no exercício de seu: direito fez constar, nas 
sessões. preparatol'Ías da reunião extraordinaria, que não. se .faria elei-
ção da Mesa sinão no principio da seasão ordinaria; pois essa era: a 
interpretação que dava á disposição do art. 15, § 2°, usando de um 

· . ·direito. exclusivamente ·seu. A maioria revoltou-se contra eSS)3 modo 
·de entender o Regimento, e, uuida ao Governo do Estado, pretendeu 
coagir o Presidente da Aasembléa a dar-lhe interpre.tação differente 
para fazer eleição da · Mesa na propria sessão extraordinaria. Pretex-
tando ser viétima ·de uma usurpação, pretendia de facto· a maioria 
·exercer .usurpação ainda maior! . 

Evidentemente o Presidente estava dentro da lei, e a maioria 
fóra delfa. Devia o Presidente submetter-se á violencia, para ser esbu-
lbado ·do direito inquestionavel .de interpretar o Regimento sem con-
·aultár a Assembléa? 'Certamente não, porque seria isso .. trahir o seu 
:mandato. faltando áos seus mais elementares deveres. 

Como poderia elle defoncler-se dessa violencia, . si a maioria estava 
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apoiada na· força .publica estadual, e o Presidente da .A.ssemb1éa se> 
tinha o apoio da lei? . 

Recorreu ao Poder Judiciario Federal e obteve a confirmaçã0' 
solemne do seu direito, ·que assim ficou amparado pelo remedio con-: 
stitucional · do habea1s-oorpus . .A. maioria não se submetteu á decisã() 
do Poder Judiciario e pro,testou que não daria numero para instal-
lar-oo a .A.ssemblêa, o qú.e occorreu até 19 de julho, dia em que alguns 
Deputados ·compareceram, compl,etando o numero nece.ssario ao reco.-
nhecimento de um Deputado eleito a 12 de julho e ficando marcada a: 
installação para o dia 20. 

Novas violencias deram logar a novo luibems-corpUiS e separa:-
rai:n-se os Deputados em dous grupos, .indo funccionar e:n;i. edificios. 
differente.s. 

Com a :Mlêsa legal ficmam: 18 Deputados ; e a maioria, e:rp. numero 
de 27, reuniu-se sob a direcção dos supplentes da mesma Mesa. Quer 
dizer : a p1'opria maioria, conformou-se com a interpretação regimen-
t·al do Presidente ·da .A.ssembléa, ficando dess'ar te adiada outra eleicão. 
de .Mesa para a sessão ordinaria. Assim não persist.iu ella na interp,re-
tação que de principio quizera al'l'ancar ·aio Presidente Iegal da .A.s-
~mbléa. 

Deante de- todos e~ses facto.s; que foi que · produziu o estado de 
anarchia em que se tem debatido o Poder Li-0islativo do Est'ldo u<> 
Rio? Foi porventura a intervenção do Supremo Tribunal ·F ederal,. 
garantindo a liberdade individual dos membros da Mesa para o exer-
cicio de seus direitos, que determinou a duplicata de .A.ssembléa? Nã<> 
creio que possa haver quem em bôa fé o affirme. 

1Si a maioria dos Deputado.> si tivesse submettido á direcção d-0-
Presidente legal ela .A.ssembléa, si essa maioria tivesse cumprido seu 
dever regimental~ si ella não tivesse assumido a attitude revolucio-
nariq. pela .qual envereqou, nada do que depois o.ccor reu de anarchi-
zador poderia. ter se dad-0; pois ella faria pacifica e legalmente a 
defosa . de seus interesses partidarios, decidindo o que entendesse, visto. 
poder contar com victoria numerica em todas as vot~ções. 

Por outro lado o Ooi;igresso Nacional absteve-se de dar :solução ª°' 
conflicto aberto por esse procedimento da maioria fluminen ie. .A.o. 
contrario: em vez de votar qualquer lei, sobrei a qiwl dev•Jsse o P-0d,er.-
Juil;i,ciario Fedf3'1nl .assentar seus ji~lqados, porventU'ra reclamados na 
especie occorrente, -0 ÜQngresso declarou expressamente não se tratar-
de um caso politico de reorganização dos poderes publicas . do . Estado. 
do Rio, como declar-ou ainda mai;, n&o existir naquelle Estado duali-
dade de assembléas nem de presidentes. 

. Po~s si não existiau:i essas dualidades; ô caGO não era politico. Si 
não era um caso politico, s.ó podia :ser um .ca.w juriclico; e -os casos: 
juridicos morrem eom ~s decisões sobre elles proferidas pelo Poclel" 
J udiciario. · 



335 

'Attenda-se hem a que o Congresso apprnvou nas duas caaas o 
segui_nte requerimento : 

·"A Oommissão de Constituição e Justiça, considerando que no 
Estado <lo Rio de Janeiro· está mm tida a fórma republicrma federa-
tiva e legitimamente exercem suaa funcções os representantes dos po-
deres constituidos, Legis1ativo, Executivo e J udiciario, dentro da 
.esphera constitucional; e, tambem, -considerando que as occorrencias 
relatadas nas representações dirigidfl..S pelo Presidente e pela Mesa 
da Assembléa Legisl ativa ao Governo Federal não são . de ordem. a 
autorizar a intervenção nos negocios peculiares áquelle Estado, o que, 
aliás, não foi solicitado por oous poderes -constituídos, requer que 
seja archivada a Mensagem enviada ao Congresso N a:cional em. 8 elo 
corrente m.ez, pelo Presidente . <la Republica, a quem. afinal rn com.-
m.unicará esta resolução." 

Ha uma circumstánciá que reclama ponderação .especial: este 
.requerimento e outro <em.elhante foram votados, na Camara e no 
Senado, respectivamente, depois de te:r: o Supremo 1'ribwnal Federal 
Ee julgado competente para tomar conhecimento da reclamação judi-
ciaria da Mesa legal da Assembléa F\uminense. 

Por um. lado , abstenção declarada do Congresso, pol'· não ser caso. 
de i:o.tervenção politica. Por outro lado,. ·a acção do JudiciaTio, em 
especie, mediante pr·ovocação ela parte. · 

E ata conformidade de maneiras levou á posse do cargo de Presi- · 
dente do Estado do Rio de J aneir-0, a 31 de dezembro proximo findo, 
o Dr. Nilo Peçanha; na sequencia logiea e inintermpta ele actos _e 
factos originados do primeiro julgamento proferido sobre a applicação 
de um.a lei a . um ·caso occorrente. Em synt-hese ·: que fez o Poder 
J udicial'io? Creou dirnito pwblico novo no Estado do Rio de J ai.1;eiro, 
para restabelecer a fórma republicana federativa? Deixou de applicar, 
ou · violou abertamente leis expr.essaa ? Nem ·uma, nem outra cousa. 
O · que o P-0cler Jud:iiciario fez foi simplesmente applicar á especi.e 
occorrente as leis em. vigor no E3tado do Rio. Quem é o Juiz da com-
petencia ou incompetencia na applicação da lei? Não póde .ser outro 
sinão o proprio Poder J udiciario, cujos actos só podem ·aer rnvogados 
ou annullados, pela interposição dos recursos legaes, perante o proprio 
P.oder J udÍCi.a,i.·10. 

·' Sendo , assim, •como pretender o Senado transformar o ·CongreS3o . 
em uma instancia nova ele revisão de sentenças judiciarias, µor meio 
de projectos de lei? Qual seria o alcance pratico da promulgação de 
tal lei, desde quando esEe méamo Poder J udiciario tem competencia 
expressa para declaral-a inapplicavel? 

Si o julgado do Supremo Tribunal Federal foi exorbitante e 
illegal, no processo de hab~M-c-orpiis em questão, aos poderes publicas 
nã'o resta outro recurao sinão o <la responsabilidade ·criminal pará os 
Juizes que a proferiram. Revoltar-se o Poder Legi8lativo contra a 



- 336-

decisão pMsada em julgado é commet.ter o mesmo erro em · que incor-
rnu a maioria fluminense : é revoltar-se_ contra a sequencia da ord.em 
legal. no Estado do Rio, e ao mesmo tempo desacatar deciaões irre-
corríveis do Poder Judiciaria. Póde ser isso uma excellente o.peração 
ila bolsa dos interesses de partido. M.as seria um erro desastroso, em 
contemplação .dos altos intereases da Patria. Um paiz cujos poderes 
publico,;; são os púmeiros .a dar o exemplo de desconsideração ao seu_ 
consideração pa1;a com <entenças proferidas pelo nossos Tribunaes-
Poder Judiciaria perde o direito de passar, · aos olhos dos povos cultos 
do mundo, como um paiz policiado. Si isto se désse, não teria ama· 
nhã o nosso Miniaterio das Relações Exteriores autoridade moral 
;1lguma para oppôr-se a que os diplomatas e·at1'.angeiros pretendessew 
.regular comnosco todas as qnestõ-es doa seus subclitos, sem a meno" 
de Justiça. . 

· Oohereute com oa fundamentos e r azões de votos anteriores, não 
posso dar meu votO ao duplo desacato que pretende agora o Senado: 
com o seu projecto: desacato á autonomia de um Estado da Federação, 
desacato tambem a.a Poder J udiciario da União. 

Os accórdãos do Supremo Tribunal Federal, desrespeitados pelos 
poderes locaeâ do Esta

1
do do Rio de J aneho, deviam ser, e já o foram, 

fielmente cumpridos pelo Sr. Presidente da Republica. S. Ex., assim 
procedendo. conquistop. um titulo de benemerei;i.cia:, que bastaria por 
si só para dar extraordi:tiario realce ao seu Governo. 

O.s orgãos da sobj:lrania nacional devem ter o mais apurado cui-
dado em manter, em gráo muito elevado, o reapeito por si proprios, 
e o maior acatamento pelos demais poderes publicas, para que não se· 
prepare no Brasil a sementeira da anarchia na alta esphera da polí-
tica nacional. 

Rio, 3 de fevereiro d.e 1915. - Arnolpho Azevedo. 
Subserevo o modelar v-0to vencido do Sr. Arnolpho Azevedo. Rio, 

8 de fevereiro de 191{). - Pied1·0 Moacyr. 

P1·ojecCo n. 3, de 1915 

· O Congresso N' acional decreta: 
Artigo unico. O Presidente da ·Republica intervirá no Estado 

do Rio de Janeiro para asaegurar ao Dr. Feliciano Pires de .A.breu 
Sodré Junior o livre exercício das funcções de Presidente do mesmo 
E·stado, no quadriennio ele 1915 a 1918, de accôrdo com a decisão da 
respectiva Assem bléa Legisfativa, perante a qual ·tomou posse; revo-
gadas aa disposições em contrario. 
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SESSÃO D·E 21 DE NOVEMB1RO (1915) 

. : j . : t 

.Manda irde?TÚ' ruo Es.iiad:o. ,do fli·o., de. Jcuiei;ro, para . asseg'urar ri.o 
Dr. 1"'1.Jliciano ,Piires de Ahre·u SoÇtré Jwyior o ii'ivre . exe1·cicio dçi.s 
{tincçõc<s de Preside,ntg, do , nu~s,m·o Estaà~J , . no q1tadrien11iio diJ 
1915 a 1918, etc.; com . pa1·e,cer . . d .. a nw.io'riçi, d:a Oo·nmnwsão ,J,e 
Ju,.~tiça rejeitan.do o projectp li]o S,enaçlo; razões de voto do Sr. A 1·~ 
;nolph.a /lz'!l:vedo e 11.ot'o em sepcl7'aclo do Sr. Giimiercindo Riuas, 
e · o·utros ( *) 

A 31 de. dezembro do anuo w:oximo pass1Ído, datá do encena-
:meuto da 31 :ses,i~O: d!!- extin.cta Leg~datura do Oongres~o. Nacional, o 
,Sr. Presidente da Republica recebeu do :P .rnsi~ente do Estado do Rio 

ele ! ai:J.43Ü-9 (cujo mand•a to '. terminav~ · naquelle 
P1àreÓ~r me~J.?.19 .<l~a) .~ ela :Me3a qúe presidia uma _ das 

. . f,~·acç~es em, que se scipdira a !l,.,s rnmbléa Legi~la
·tiva do dito E stado -0 pedido de intervenção federal naquella unidade 
'4ª. Federi;ição, tel}d? os signatatio~ ~a . r~q1i.i13ição s9licitado, ª? mes~o 
Jlª~'º• qile ella fosse ordenada e praticada pelo Poder Executivo 
.Federal. 

Rel!'~i~~· ,aiµd~, cÓmo se ach~;,a, .Q Qo~gresso. N ~·cional,, e rnndo 
~ requisição .. base~da ,no mot~vo ?llegado ,da ~xistencia de uma ·dupl~
<eata de Poder Executivo no. Estado, 9riup.çla , do rec.onhecimento de 
dous presidentes,. "ca.~a ,q-q·al ppr u.ma <lns fracç'õ(l·s a .A.~sembléa .Legis-
lativa, o Sr,. rn~sidente . <la .Re:publiça t;ransmittiu p8;r8: logo ao Oon-
'~resso . N aciop.a~ o pedido . de, i.~teryenção, . sendo a re.Rpectiva lvien3q,-
:gem, com os orig~naes da requi3iç.ão,, lida no, ~~pediente .. d.a . ~e,ssão 
.11ntemeridiana. desta Camara, rea lizad a no dia da sessão solenme do 
.Cong1:es~o,: pa.ra o ~ll;~n:ament'o da )~gisf'~;tupi ., , . 

Assim pl'oceçleµdo, o Sr. J?residente dg. · ~pl.l'\lliéa revelqu a mais 
-nttida ,compreh,eJ!são dos ~eµs altos deveres, e, por igirnl, o, m f!.is rigo-
Toso respeito. aos pri;q.cipi9s constitl!ci9naes, que lhe cumpre fielrpente 
gµardar, pois encaminl;iou a reqhisiç,ão :).O P9,d~1'. Político ,por excel-
1.epcia; , ist.q é,, 1,to. ÇJ.ongressQ " Nac,ion~ l, ao qual , COJ:l\pe~e a f,acul.daqe 
<,!~ intervir,, .t:~mure que 9' perl1ubaçãp. da orde;m . jurídica 1~0 ,Estado 

<envolver quest§e3_. relaMvl!-s á verificação da legitimidade de ql.ialqueJ: 
<los orgãos. dos ppde~·es locaes. , , . , , . , , · · 
., . A intervenção. solicitada .. dp ,Ex~i!Út~vo ~"'eder~l pão ,<;e, j~sti.fica ria 

'Senão para o fim de restabelecer a "ordem material" . e gF1ra11,ti.r. a 
'Sua estabilida~c, se, por;ent~1:a' com a que3tã~ d~· dupli~ata de orgãos 

( *) O p a r ecer a fls . 312 volt<>u li. Comlniasão de Constitu!ção, a r cqu eriment•~ 
'<do Sr . .Antonio C<11rlos, le.mcler da maioria da ·Cnmarn. 
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dos poderes locaes concorressem perturbações da referida ordem ma-
terial o que felizmente não .se verificou no E &tado do Rio de Janeiro .. 

SubmetÜdo ao conhecimento do Congresso Nacional o pedido de-
intcrvenção; em Mensagem preaidencial dirigida á Camara, foi a dita 
Mensagem distribuída a esta Commissão, ficando assim a importante .. 
materia 1confiacla ao 1exame do Poder Legislati·vo", autoridade compe-
fen,te para resolvel:a. Cumpria, pois, :io Presidente da Republica o 
dever de usar da faculdade, que lhe confere o art. 48, n. 10 da Cónsti-
tuição Federal, convocando -o Congreaso para resolver a questão, já 
pendente de seu conhecimento, maa que, pelas circumstancias do casor 
.não poderia mais ser decidida na sesão -0rdinaria expirante. 

·O a,.cto de convocação do Congresso Nacional não é ·Contradictorio· 
do. outro pelo qual mandou o Sr. Presidente da Republica que fosse inte-
gralmente satisfeita a requisição do Juiz Federal do Estado do fü.o' 
de Janeiro, para execução ·completa da ordem de habe.as-c.orpus pre -
ventivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal ao Dr. Jjlo Pe2a ·-
nha, afim de que este pudesse, livre de qualquer constrangimento e 
assegurada a sua liberd ade individual, penetrar o Palacio Presiden-
cial e :exercer as suas fµncçõe.s de Presidente ·cto mesmo Estado até 
i~ expiração do mandato . 

. Ao .Chefe dG Poder Executivo da União não -compete decidir, no· 
caso de du:plicata de o~·gãos dos poderes locaea dos Estados, qual sej.a'-
o legitimo. Perigosíssimo seria para o Tegimen dar essa faculdade-
ªº Poder Executivo, podendo-se assegurar que dahi resultariam con-
aequencias muito mais funestas do que se a mesma faculdade fosse-
attribúidà ao Poder J udiciario. 

Incompetente o P residente da Republica .pm;a decidir sobre dua-
~idade de governo no Estado do Rio, não ~he era licito negar cumpri-:: 
mento ao a.ccórdão do ·Suyremo Tribunal Fe~eral , profeúdo nO' . 
habeas-corp1.LS mencio:qado, pela mesma razã_o po_r ·que não é liQita-
á Justiça - co_mo disse o- Senador Ruy Barbosa - transformar-se 
em instancia de caneellamento para as deliberaçõea do · Congresso, cin 
a.o Executivo. (" Actos inconstituci-0naea", pags. 97 e 130.) 

Quando. a materia de um pleito interessa a existeneia de jure-
de um Governo, deve ser considerada "puramente política", e, por-
t anto, alheia ao dominio da Justiça (Pomeroy, An introici1iction te; 
the Oonstitiicional Law; pag. 624, § 7 46) . As _de-cisões do Governo· 
Fedc-ral sobre os caws de dualidade no Gover)lo dos E stado.s, send~ 
puramente politicas, não competem ao Poder Judiciario, dizem-n'o-
Hare (Ame:rican Constitucional Law, 1, pag. 129) Baker (.Anno-
ta;beJ, Oonstitutiion of the United S,tates, pag.3. 123' e 232), Elliot,. 
Carson e outros constftucionalistas américanos. 

Entre nós, releva notar a opinião do mais abalizado entre todos-
os jurisconsultos, o qµal, enumerando 21 ex.emplos, que "abrangem-.. 
quasi de todo, a orbita dos poderes entregues á discreção da legisla-
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tura e do Presidente", inclue eJltre .elles o caso do i·econheciment~ 
de Governo legitimo nos Estado·.>, quando contestado entre du:as par~ 
cialidade.s. · 

"Disputam em um E stado a legitimidade de dous gov.ernos diffe-'-
rentes. E' jl:lclicial a pendencia ? Não ; porque os direitos em lide sãc>. 
fundamentalmente politicos." (Ruy Barbosa, O Direito do Ainazonas. 
ao Acre Septentrion.a;l, vol. 1°, paga. 162 e 163.) · 

Sem embargo de serem essas conclusões consideradaa conio assum.-
pto político no no3so direito con titucional, o Sr. Presidente da Repu-
ül ica entendeu que lhe não era licito deixar de cumprir o venerando, 
accórdão mencionado, declarando, entretanto, que "easa resolu:ção do. 
Executivo Federal não importava em demonstração de solidariedade. 
colll a doutrina consignada no julgado alludido" . 

.A..ssim proc.edendo, o Chefe do Poder Executivo inspirou-se no' 
principio essencial das instituições vigentes, que é o que estabelece 
a harmonia e a independencia l'eciprocaa dos orgãos da soberania 
nacional. · 

Cóm effeito, sé .é certo, como affirmou em uma de suas mensa -
gens o Presidente americano, Jackson, que o Congresso, o Executivo. 
e a Suprema Côrte devem pToceder cada um conforme· a sua maneira 
r espectiva de comprehender a lei fundamental; ou se é exacto, con-
soante a rnspoata de White, a Wehster, no 1Senado Americano, que· 
cada poder é o agente directo do povo e desempenha a sua missão: 
dis tincta nos limites das attribuições que lhe s-ão conferidas, sendC>-' 
o proprio povo o uniço juiz doa conflictos suscitados entre os poderes· 
por motivo de exerci-cio de taes attribuições; incontestavel é, porém,. 
por outro lado, que uma sentença da ·Suprema Côrte resolve conclu-
sivamente a mate.ria em litígio, não está sujeita á revisão de outro·. 
poder, e, portanto, quando mesmo exorbitante de sua competencia-
const~tucional, - peor seria desreapeital·a do que cumpril-a. 

Fallando da "orgaúização judiciaria elos Estado.s U niclos" e de--
alguns conflictos suscitados por motivo de decisões da Suprema Côrte; 
como a elo famoao caso de D red Scott, contra Sanford (em que estava' 
implícita a questão dos escravos e que é considerada como uma das· 
·causas da guerra de Seccessão). Nerinck observa judiciosamente que· 
"é na propria Côrte Suprema, em seu poderoso ill3tinctó de conser--
vr.ção e em sua sabedoria, que sempre se encontrou a solução dos cone 
flictos, ao mesmo passo que a razão de seu prestigio". E accreac.enta: 

"On· la dit ". "La cóur de,Illcure , les juges passent ct la jurispru-
dence change." (Obra citada, pag. 45.) 

'° 
E m sese·ão extr aordinaria do Congres o N acional , convocada espe-

cialmen te pelo Sr. Presidente da Republica, para a solução do caso · 
do Estado do Rio de Janeiro já levado ao conhecimento elo mesm°" 
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Congresso, fo{ ·apresentado nó Sehàdo o p&rocr1' i1'. i, d~ Obimiú':óão 
de Constituiça.o e Diplomacia, ó qual êoriCluiu pelo :[i'fojectb'-.dé l~i · 
decretando a in tervenção · federal no dito Eatado, '' para a~~.l~iii·àr ao 
Dr. FeÜciauo P11:es . de Abreu Sódr6 o. fo71:e .exfü'diéio d'as ftin(;çõés de 
Presid~Úte do rnem10 Estàd'o; no quadrierinio .de 1915 . a l918; de 
accôrdo com a decisão dá i'especfiva Àssemolêl Legülaiiva, pera'iib á 
qual°tomou. posse" . , 

. Iniciado a 6 de janeiro; foi o projecto àpprova1.{o· definitivamen~c 
pelo Senado, na Eeasão de 2·7 do dito iiiez, e rern'ettid8 à esta Camara, 
onde t~ve pareçer favorav:el da ma{oria da Coinmissã'.o de Comfr:ui-
ção e _Justiça, datado ~e ~.ever~iro do' coi'-rêrity · anno. . . 

Tanto o parece~· ·do Senado, ·.como o da C~máfa, d.ão éómo fu'tidri- · 
mento da intervenção a existericia da dualidadé de" governo no Esddó, . 
decorrnnte , p9r um iado, dâ posse do Dr. Nilo Peç.iúr-liá,_ perante uma 
fracçãO' da_ Assemblêa~ e . garántid~ peia 01:-d~ni -c;Ie ·lv.iiibeas-o°Q?·p11.s do 
Supremo Tribunal' Federal, e, por outro laa'ó', d.à . do D1;. Fel_iéi?no 
Sodré, . per:ante a outra fracção da dita .As~embléa, peh qual fô:ra 
rec0nJ;i.ecido. .· . . · .. 

Essa era, . com effeito, a, situação ex;istente no' Éstado, n·a época ' da 
reunião extraor~1inaria ·~o · Congresso Nacional. Opporfoúo er'a, pois, 
0. projec·to do Senado: . . ' 

Profu.ml::1mente div:e:rsa, porém,. é a situaÇão actual; que se tr:rns-
formou ràdicdmente, d~f)de que a:'fracçã.o do Podér Lfgislativo Est.:t-
dual, <J:Ue _se destacára da out1;a sob" a presidencia ·da Mesa reconhecida 
como legal pcfo 1Supremq "l~ribunal Fed<;! r:Ü; Eé in_corporou novir:1e:il.te 
a e'Ssa· segunda, Jilermittip.do · que' a _ultima sesfâo da, .AsE~mbléa se 
installa:sse c,oro numero l~gal, ·compai'ecendo pei·ante ella ·o Presidenk 
Dr. ~ilo . Peçanha , que ~eu· a sua ::M1ensagem. 

Desde então ficou completamente norrnali~ada a •aituação J.i>Olitica 
e resta'belecida a ordcem ju:ridica n'o Esta-do, de~ap1'íarecendo a divisão 
·<l9 Poder Legdativo, de ·que se originara a· dualidade dtf .Executivo. 
fundamen to unfoo e exclt}sivo elo p:i;oject.o de intervenção. 

O Governo do Pre.l!idente Nilo Peçanha, já reconhecido pelo 
l?ocler· JudfoiaTÍo do Kitàclo, com o qual entrára em relações desde 
a· data da sua post:.e, foi. virtualmente reconheéid.o . pela pTopria fra-
cção dissidente d::i As"ernbléa, porque essa frácção, · além. ele inco'rpo-
ra-r-3e novaménte á que reconhecéu ó mencionado· Presidente, concorreu 
d.epoi_s· com o· sep- voto para: qué lhe fos.se concedida uma licença de 
40 dias, para ausent~n:-se do E stado.· 

.A lei poli tica da intervenção tem eín vista dar remedio a urna 
determinada crise, rio e~~rcicio das instituições políticas do Estado, 
crise esta qü.e' é a condiçã'o essé'n:cia1 ·da applic·açãb de'SSff recursó exce-
pcional , sóménte adop'tavel quando o conflicfo interno nã"o encontri:. 
solução nos proprios poderes loMeo do Eatad.o. 
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A inte;-;v,epÇ,ií.Q, qµa~qo é de \l9.mpet~mci~ 9,0 PoÇp Legis~ativo, 
r~veii1~ _a i:i.f!.ti.p;ez~ f.orp:i!l,~ da lei ; .é vot;:td(l pelp poder que faz as leis, 
sí\11l' ct.On?,da pe~tj E~ecuti:vQ, promulgad(l por este e public'ad,~. No 
fµ;udot pp;r~~:, ella é um ~çt9 de 0-.over:qo, porque ao envéz d_e -consti-
tuir, coi:p_o toda lei, uma regra geral e abstracta,, \1-PPli~a.vel, ~C?. fµturci, 
a todo!'\ 9? factos Eemel);iante$, · até que seja abrpgada; _:_ eJla se 
ap,p.lic~, ap contr{lr~o1 ~ói;ne:q.t!'l ~.O P.ª!?&?-do, a um •caso· previistQ e de 
an ; e-mão qet~sminado, n~q H;u~ sobr~vive e esgqta-Ee. po~· \>Ua appli-_ 
ca,ção a e~:se c;;t;so partiçu~.~r · - . -

Quando, -po_rt?J?-tÇl, desapp?-receu a situa,Ção de desorqem juridic;,i, 
que é a. -condição unica de ap.pliçação qa regra objectiva da il;iterven-
ção e do ~\l- cànseq__µente cumpri:m,ento pel9 :Ef~cµt~vo Federal, ordenai: 
a· intervenção seria crear ~e. _noyo l,lma situação confl.ictuosa, qu~ j4 
não e;Xiste, e;erar . a anarnhia, fazer de um reruedio o ge1;men do mal 
que elle se d,eatin~ a extinguir, praticar, emfill), acto de insani!l 
furiosa, q~e nem .as ~ais -~xalt~çlas p~i~ões pplitica~ seriam caP.aze~ 

. de aconselhar. . . . - . . 
. Os. p;roj ~-ctos vindo.s _ d-o Senado não podem ter na c~·mílra senao 

um d.os tres fip.s seguintes: adopç~p ~~rn e:r;ne:ndas, reforma pór emen-
das e rejeiç~o. total. · · 

Em vista das considerações acima expostas, esta -Commissão nij.o 
tem . outro alvit~'e a aconselhar á Camara S!'Jnão o ultimo dos indicados, 
e a rejeiçã_o tota l elo projecto que perdeu a sua razão de ser, desde 

. que . pelas proprias instituições locaes -do E stado, foi resolvido, lega l 
e definitivamen te, o · caso fluminenrn. 

-Sal11- da·s Commissões, 16 de novempro d_e 1915. - Melt_u Fr;anco, 
Rela tor. - G-onçc:Z 11 ·s Maia. - Pn1denle c/;e JVloraes. - Barbo,s:a 

. Rod1,igites. - Arnolpho Azevedo, pelas conclusões com voto inscripto. 
J.osé G·.-; nç(J;Z·ve.s . 

No voto ven-cido, que tive a honra de pro~erir no seio desta _Com-· 
missão , a 3 de fevereiro do corrente anuo, e _que, a 8 do mesmo mez, 
recebe~ a as.signa tura -do illustre Sr. P edro Mo acy1', Tepetindo o que 

V, o·fo do anteriormente escrevi a Tespeito da intervenção 
Sr. Arn'Q/.p·ho no E stado do Ceará e _depois de haver as&ignalado 

Azevedo com rninucia qual era então a situação jurídico-
. constitu.cional do Estado elo Rio ele J ane-iro, tive 

occasião de emittir -os rnguintes conceitos : . 
"O Poder F ederal só -deve intervir para .fa~~r i:espeitar o direito 

do E sta do de govem ,ar-1'.e por si mesmo, dentro da Constituição e das 
leis que votou, sem o que, em vez de defender a fórrna republica)la 
f~derativa , elle •.será o mais efficient~ í!-Utor d~ sli'a deturpação, levando 
qo sei:o do E .stado, m.aniu rnJiilita1~i, a viol;ação d!'l- instituiç.ões e prin-
cipios fund anientaes do regímen, que nem siquer poderiam ser object9 
de revi,,.ão em Congresso ·Constituinte ( art .. 9.0, §. 4°). 
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E ' da essencia meama da fórma republicana federativa a c.oexi s~ 
:tencia dos E·sta<los e <la União, aquelles incumbidos do seu .proprio 
,govern,o e administração peculiares, reunidos pelo laço da Federação, 
.e esta, ao . governo geral, a cujo cargo se confiou o interes·:oe de toda 
.a collect1vidade nacional." 

A· 01·dem legal não estava per turbada no Estado do R io ; dentro 
..della se fez a eleição presidencial; os legitimos mandatarios do povo 
~estão reconhecidos e proclamados pelo poder competente, que é_ a 
.Assembléa Legislativa organizad_a sob . Mesa legal e funccionando nos 
·~strictos termos da Constituição e mais leis do Estado. 

Com esse fundamento deve o projecto do Senado ser rejeitad"ó 
pela Camara dos Deputados, por encerrar em rnu di3positivo umâ 
.damorosa subversão da ordem legal no Estado do Rio. · 

Além disso, <leve· ainda esse projecto ser rejeitado em face das 
•conve·niencias políticas da ~Jação, que só podem s<:,.r prejudicadas com 
-0 conflicto que o mesmo pro jecto virá crear entre os Poderes Legis-
lativo e Judiciario da União, justamente em um momento como o 
.actual, em que toda harmonia enti;e os diversos orgãüs dos poderes 
-publicos estaduaea e fedei.'.aes é pouca, em frente <las ·gravíssimas dif-
ficuldades com que o Buasil está lutando na ordem economica e finan-
'(!eira." 

Depois -de recapitular os factos occorridos até aquelle momento 
:e de estudal-os no seu 4esdobramento perturbador do ftmccionamento 
-:regular dos podere3 locaes, . assim prosegue aquelle voto : ' 

. "Deant>B. de todos esses factos, o que foi que prodúziu o estado 
·de anarchia em que se tem debatido o P oder Legislativo do Estado do 
Rio? Foi porventura ~ intervenção do Sup!'emo Tribunal Feder al, 
gara_ntindo a liberdade individual dos membros da Tu[iesa para o e~er
cicio de EeU3 direitos, qµe determinou a duplicata de Assembléa? Não 
.creio ·que possa haver quem de bôa fé o aí.firme. 

Si a maioria dos :peputados se tivesse submettido á di:·ecção do 
"Presidente legal da Assembléa, si es;:;a maioria tivesse cumprido seu 
.dever regimental, si ella não tivesse assumido a attitude xevoluciô-
:Ilaria pela qual enveredou, nada do que depois occorreu de anarchi-
·zador poderia ter se qado; pois ella faria p acifica e legalmente a 
·d_efesa de ·3eus interesses pártidarios, decidindo o que entendesrn, visto 
-poder contar com a victoria numerica em toda·s as votações. · . 

Por outro lado, · o Congresso Nacion al' absteve-se de dar solu~ão 
-ao conflicto aberto por esse procedimento da maioria flumin en,·e. AJ· 
'f!ontraTio : em vez de votar qualquei' lei, sobre .a qual eleves::. e o Podei· 
.J wiliciario assentar ~~eus julgados, porventura reclamados na es]_.lecie 
·occoiTente, 0< Congresso declarou expre:ssament.e n'ão se t r'atar de um 
-caao político de reorganização dos poderes publicas do E stado do Rio 

' ' -t:omo declarou ainda lflais não existir naquelle E stado dualidade de 
:assembléa-s nem de presidentes. ' · · 
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Pois se. não existiam es3a;; dualidades, o cas-0 não era · politico. 
:Si não éra um ca.so político, só podia ser um caso juridico; e os casos 
jurídicos morrem. com as decisõe3 sobre elles proferida.s p~lo " Poder 
.J uqiciario." . 

Esre voto, afinal, termina com a8 . seguintes palavraa: 
"Si o julgado do Supremo Tribunal Federal foi exo1:bita nte e 

~Uegal;- no processo · de habrN.Ls-corpu'S em questão, ao3 poderes publieos 
'II.ão resta' outro recurso sinão o da responsabilidade criminal para os 
J" uizcs que o proferiram. R evoltar-se o Poder Legislativo contra a de~ 
-ci2ão passada em julgado é commetter o mesmo en·o em que incorreu 
-a maioria fluminense : é revoltar-se contra a sequencia da ordem legal 
no Estado do Rio, e ao mesmo tempo desa,catar decisões irrecorríveis 
<lo P oder J udiciario. Póde ·ser isso uma excellente operação na bolsa 
.dos intere3ses de partido; mas, sei:ia um eno -desastroso, em contem-
;plação dos altos .interesses da, Patria .' Um paiz cujos poder~s publicas 
. ão os primeiros a dar o exemplo de desconsideTação ao aeu Poder 
.J udiciario ·perde o direito -O.e pa ssar aos olhos elos povos cultos do 
1nunclo como lllll paiz policiado. Si isto se déase;. rião teria amanhã o 
11osso Ministerio das Relaçõeõ Exteriores autoridade ·mqral alguma 
-pa:ra Ee oppôr a que os diplomatas estrangeiros pretendesaem . regular 
<.!Omnó.sco todas as questões do.s seus subditos sem a menor consideração 
tiara com sentenças proferidafl pelos nossoa Tribunaes de Justiça. . 

Ooh erente com os fundamentos e razões de votos anteriores, não 
posso · dar meu voto ao duplo desacato que pretende agora o Senado 
-com o 3eu projecto : desacato á autonomia de um Estado da Federação, 
-desacato tambem &o Poder Judiciaria da União! 

Os Rcç:órdãos do Supremo Tribunal Federal, desrespeitados pelos 
J?Oderes locaes do E st.aclo do Rio de Janeiro, deviam ser, e j á o foram. 
fielmente cumpridos pelo Sr. Presidente da Republica . S. Ex., as3im 
proceddndo, conquistou um titulo de benemerencia, que bastaria por 
::Si só para dar extraordinario realce ao seu Governo. 

Os orgãos da soberania nacional devem ter o mais apurado rui -
.dado em manter, em gráo muito elevado, o respeito por si proprio3, 
-e o maior a.catamento pelos demais poderes publicas, para que não se 
prepare no Brasil a sementeira <la anarchia na alta esphera da politica 
nacional." · 

· Assim pensava então e oa factos posteriores e-O serviram para con-
firmar, em todos os seus fundamentos, as razões <le convicção que me 
levaram a pedir a rejeição do projecto do Senado. Nestes termos, sub-
.screvo as conclusões elo biilhante parecer do illustre Relator. - A.rnol~ 
ph·o A.zei·eào. · 

Infelizmente · não posso· dar o meu voto· á conclusão do paréccr 
4l1abora-do pelo nosso <listincto eollega, Si·. Mello Franco, a proposit rt 
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<lo proj(lcto de intervenção federal no Estado do Rio, Jª votado pelo~ 
VO.fo do· 1 l,::Je1íád-ó dà. RepubliM e tecanibiado· a esta üom~ 

si·. crí.lmuirfündo m'is"são. em vútude de lim l 1equeTÍmeiito do ilTu:str~ 
1..:,. ~NJàs ', ,:;•iív IS!J:. 'itntoriid 'tlal.'lbs;' itpprovirdo·· pela ·Oamara. · 

O illustre Relator opina pela rejei'ção dlo pro-
jecto do Senadp, justificàfid'o ' 'o ·seU' modo de "V"êr coni"os seguinte·s con-
ooit~, tjüe )le ··me. afigui·a donveniiénte transcrever : ,. . ' ., 

' : uu.:EJm ··sessão · ext:Fa'.ordi-i'J!ari'a: -O.o "Congresso ~acional, convocada' 
especiàlmeiite' pelo St;1 }>residente ·da Republica, para ·a solução d°' 
c·Mio" d·o ·'Estado · :do ·Rio ' de ' ~Janeiro ; -- já: ·· le 1 ad9 ·· aor·'conhecim:ento do" 
niesmõ" Obngré3so - foi ·apreséntado rro Senado o i)arecer n. 1, d$ 
Gommissão~ ele ·Constituição e· I)iplomacla, o. qual coriclu'i:'u pelo pro-
jecto de lei ·decre'tand<'r ··a:· interve'rrçãb ·federal 'no ditb' Estado ·" parar 
à'sgegu'rar ao D"t.'·Feli'Cian:b Pires ·de 'Abreu .Sodré o liVJe exercicio das:: 
füJ.'icÇ·ões ele Pi-.esiâente âo mesmo· .E·stado· no · qua-c~rie!mio ele 1915 a>: 
1918j "d:e accôrdo tlôm a ·decisão · da níspectiva .r'i:35embléá Legislativa,. 
pe'ra'i1te' 'a qual tomou ·pos.se:· · · " ; " 
1'" ·'I:iiiciaao· à 6 tl'e· jan~l.ro, foi o projecú approvado definitivamente 
pelo Se.nado ·na sessão' de ~ 2'7 d0' dito mez 'e i'emettido a esta Oatnara. 
onde teve pareeer' favoravel 'da''úrniol'ia ·dá. Oommissão clw Oonstitniçãu..-
e •íTustiça," d·atado dé fmrereiro do cortente :amio. 

·Tanto o par'ecere do "Sefradlo;·· como o da Oamara, dão ~omo funda-
niento .ela intervenção a1 e:iistenda dâ:'dualidade c1e· Govemo no E stado-,.. 
deco1"rente, por im'l lado, ·dá }iqase do Dr: Nilo P eçanha, perante uma'. 

. fracçã o> ·da Assenibléà;< e gà1"a~1tí:do pela ord-em ' de habeas-corpus do;-
Süpreí.110 Tribúhal' ·Feder al, e, por outro lado, ela elo Dr. F eli cian"<P 
Sodré, perante a outhi:. fraicçião da:· dita .. As~embléa, pela qual fôra reco-· 
nhecid-o. · 

E ssa· era, . com effeito, a &ituàção .exisi-ente n o E stado, irn épocw-· 
da reunião extráo:rdinaria do O'ongresso N aciorial. Opportuno · era, 
p'ois, ·o ·projecto· do Senado: . 

·Profundamente diversa, porém, é a situação actual, que se tr ans--
formou Tadicalmente desde ·que a fracção do P_oder I ,egislativo E sta-
dual, que se destacár.a da outra sob a presidencia ela Mesa reconhecida: 
como legal pelo Supremo TTibµnal F ederal, se incorporou novamente--
a essa segumla; permit'tindo que-a ultima ses3ão da ·Assembléa se instaI-
las·se com numero legal, comparecendo peTante ella . o P1'esidente-
Dr. Nilo P eçanha, que ·leu a &ua J.\l[erisagem. .. . 

· Desde eiitão, ficoU' completamente normalizada a situação politica-
e restabelecida a · ordem juridi.ca no E·stado, desapparecendo a :diviRão- · 
do Podei· Legislativo, <le -que se originára a dualidade 'do · Executi,vo, 
fundamento unico e exclusivo do projecto. de intervenção. 

O Governo . <lo Presidente Nilo P eçanha, já reconhecido pelO" 
Po-der J udiciaTio do Estado, com o qual entrárii em relações, desde-
.a <lata· da sua posse, foi vii'tu ll lmente reconbécido pela prop1:ia fracção;. 



dis·sidente da Aarn1nbléa, porque essa fracção, · além de incorporar-=se 
iiov·amente á que recoruheceut n· 'méncionadó Presidente, eoncoh:eh de-
pois · com o. seu voto para que lhe fo~se .coneedida uma licença de 4() 
!li'a·s, 'pa:i·a ausen't'ar~se .'dó Est adó:" .. ,. '" ' · · ' ' ""-.' · ' ' . 

M_au grado meu, a "al:~l1m~titação ·desenvolvida pelo digno Relator 
não log1·ou' f a!zer-me' múdâr" d.é " àjiinião . .. ·: "' . . ' ·.' 
. :. Oàr{tiníio "a pensar ' que o. uni~'o 'Presidente legal do Eatado do 
Rio de Janeiro é o Dr. Feliciano Pi'res de Abrel!- Sod1:é, eleito,··. reco-
nhecido e proclamaqo pelo .poder .cómpetéiite. 'Esta Oommi~são, em 
dous patece'res' aos qüàes d~i mi:iilia asaign'àturfr, estudou cabalmente o-

. caso do ~atado d'o ~ió~ e sempte, 'por 'sua ''maíoria, reconheceu: 'a legi-
timidade' do .P1•esidente, tanibem áss'im .1 qonside'rado' pelo . Senado da 
:jlepub~ica. · " · ' · ;·~ ., • 

· Em parecer datado de 26 de dezembro de 1914, sendo Relator o 
S,r. Ni'Canoi: N âscime·n\o, 'àssim se '~xpfo'ii.iú a· Com~nissãcr de Justiça 
eia Oamarn: "So ha m1/ "Estb.do" ao· RV.o de Jdliieiro W,ri· Pre~i'clente eT,eito, 
1;eoon~i,eci<l/1 e proclamaiJxJ.: é. ó' 'qú~· o ' fo ·i' p'élà As~~mibZ:-fa cimstituiifa 
pe,lla . inaioiw d.os' rep1íes'entante.'S reuni~o~ no . édificid p?iopri.o . d.a ,A.ssem-
bléa Flii.,minense." "· ' · ' · " ·1 · ' ' 

' Mais · tarcle, e~1 f.evereiTo .d.e 1915, Jª depois de approvado pelo 
Senado o projecto de interven'çab que Teconhece como Presidente legal 
cio E atado do Rio Ó S/'' :I!"'elici á'.no Sodré; edfa mesma Ooínmissão sus-
tentava, des~sso~hi'adàménte, em segundo 'i)â:recer: .. 

"Decrdir qual 'a'à.s ·dous ci:àadãos é o P~·e.sidei:Jte d.0 Estado do 
Rio , ·é' obr~ fei ta na '::M/énsagem do. Sr. Presidente da Republica de 
modo t ão 'claro e <loctimen:tado qúe não exige repetição fastidiosa'. 
o S1:. Feliciano Sodré foi recbnhecido, (;OID . todas as formalidades 
legaes, pela n':taioria da · unica. A ss:e·mblé-a Legislcitiva. do E stado: é, por-
tanto , o Presidente do E ,sta<lo do Rio <le Janeiro e , como tal, deve ser 
reposto no ·cargo de· que foi · esbulhaclo . pela acção i·evolucionaria, 
apoia.da no despacho exorbitan te do Supremo Tribunal. Por estes 
fundámentoa, j á estando a questão fundamentalmente discutida - é· 
a Com missão <le Constituição e Justiça de parecer 'que seja approva<la 
a proposição senatoTial, ' que realiza o direito na especie." 

D e modo que a Çommisaão ele · Justiça da Oamara, secun<l arido· 
brilhantemente o voto d-0 Sei1ado e o proprio pensamento do Sr. ·Pre-
sidente da Republica exarf!,do ei.'n 'documento official, de maneira. a não 
deixar duvida-s proclan{ou decisiva :i.nente a legitimid~de inco~Ítestavel 
da invest idura pTesidencial do •Sr . . Sodré. 

E ste era o Presidente l egi~imo do ~atado do 'Rio, devia, pois, ser 
reposto no ca.rgo .que ll;ie fôra uaml_}a<l.,6 pelo Sr. Nilo Peçanha, em 
virtu~e de um lvab eá~- cl()rpus extravagante concedido pelo SU'premo-
Tribunal. · · · · r · ' · · 

E, sob o aspecto leg,al, jurídico, ou consütucional, ·a si·tuação do 
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Sr. Feliciano Socl1•é co1itinúa a ser inalteravelmente a mesp:1a, hoje 
·como hori.tem. 

E lle é o Presidente. Tecouheciclo, prodamaclo e empossado peia · 
1uaioria da. Assembléa Legi;;;lativa Flumineme. · . 

O pro·prio Sr. Pr.esiclente ela Republica o proclamou nestes do11s 
p erioclos de sua Mensagem de_ 9 de janeiro ele 1915, períodos que me 
não · forro ao deoojo d.e aqui tra.nscreveT : 

Falla o Dr. Wencesláo Braz : 
".A.broquelada pelas duas decisões, á ·minoria,. "antes de se pro-

ceder" ás apurações parciaes nas sécles das diffonmtes circumscripções . 
s.dministratjvas, effectuou; em seasão extraordinaria, ·apumção geral 
elo pleito e reconheceu., como Presidente eleito, o Dr. Nilo P eçanha. 

PO"r sua vez a maioria, em sessão ordinaria realizacl_a no eclificiõ 
<l:estinado aos trabalhos parlamentares, tomoi;t conhecimento das apu-
rações parciaes exig~daa por lei, procedeu depois á apuração geral da 
eleição, reconheceu e proclamou · President,e do Es tado do Rio de 
Janeiro, a partir de 31 de dezembro, o Dr. :E'·eliciano Sodré Junior.'' 

De môdo que é o proprio Sr. Presidente da Republíca qU'em deixa 
fóra ele c;Iuvidas a legitimidade <lo Teconhecim.ento, ela proclamação ·e, 
consequentemente, ela p9sse p.o Presidente Sodré. · 

Ma.s, diz o digno Relator : "Profundamente diversa, poTém, é a 
situação actual , que se transformou radicalmente, desde que a fracção 
do P.oder Legislativo Estadual - que .se destacára da: outra, wb a 
presiçlencia da Miesa reconhecida como legal pelo Supremo Tribunal 
Federal - se incorporou novamente a .essa .segn·nda, permittindo que 
a ultima sessão da Asr·embléa ·Se installasse com numero legal, compa-
recendo peranfe ella o Presidente Dr. Nilo Peçanha, que leu a sua 
Mensagem." 

Puro engano. O Congresso .não é chamado a julgar uma qúestão 
<le facto, mas um caso de ptira legalidade. Qu:em é o Presidente legi-
timo do E stado do Rio? Eis a questão . .Sob o aspecto legal, a útuação 

· .é a mesma; o. Presidente Sod11é não renunciou, ao contrario, 001itinúa 
a considerar-Ee o .chefe legitimo do Execut~vo Fluminense. Uma vez 
rnconhecido, proclamado e empossad·o pela maioria da Assembléa · 
Legislativa, _o Sr. Feliciano Sodré adqu.iriu um direito inconcuaso á 
Preúdencia do Estado do Rio. O acto da bssembléa Legisla.tiva, r eco-
nhecendo-o e proclamando-o eleito, é um acto juridicamente perfoito 
rlefinitivo, irretra~tavel, iri:evogav.el. EsEe acto não póde, portaiito'. 
se~ anni1llado pela contradansa de Deputados estaduaes, que, salvo 
honrosas excepções, vão e veem d.e .uma para. outra facção politica,. 
i.mpulsionacio.s tão E·Ómente pelos interesses subalternos ' da politicagei:tí: 

A possivel volubilida'de dos homens politicos oppõe~3e á serena, 
impas:::ibilidade da lei . . . . ._ -

' A solução alvitrada no s.eu parecer, pelo illustre Sr. Mello ·Fr.arico_, 
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p6àe ser uma solução ·commo.da, ou · antes de .accommodamento, mas 
a verdade é que não suggere para q caso do R10 o desfecho !egal riue 
fôra licito esperar. Aconselhando á Oamara à rejBit.ar o projooto <le 

. intervenção, j á votado pelo .Senado, o -digno Relator convida-nos a 
bater palmais á ·doutrina perigosa doa factos consummados, das aven-
turas bem succedidas, embora ellas signifiquem um esbulho clamoroso 
aos direitos· mais inooncussos.;· e uma . amefü;:a permanente, que a nos.sa 
imprevidencia não percebe, á estabilidade das situações que Ee julgam 
todavia amparadas ·pela lei ... 

'Si a Oamara, homologando a solução qi.le se alvitra. neste aegundo 
'Parecer, rejei ta:r o projecto <le intervenção destinado a legalizar a 
·situação- politica do Esta.elo do Rio, terá, além do mais, acoroçoado o 
mais alto tribunal do J udiciario do paiz a proseguir na usurpação 
de ·uma ·competencia que, evidentem~nte, não lhe cabe, e que a pi·eva-
1ec<;lr esbulhárá os Estados e o proprio Congresso ele uma das preroga-
t ivas fundamentaes _que este · rngimen lhes assegurn. 

Nos <lominios da nossa jurisprudencia, cravara então o marco 
de sua maior victoria, ponsoante as expressões · -do Sr. Ministro Pedro 
1...essa, "o erro mais evidente .que se póde conceber no direito brasileiro . 
'·e que consiste e':m resolver, por meio de hab0as-corpus, as .questõe·s que 
se -sus.citam ácerca da investidura <le um cida.dão em um cargo admi-

. nistrativo, politíco ou judiciaria". · · 
Nem se diga que 'O p3.recer resalva o ponto -de. doutrina; a verdade 

é qu'e o Supremo Tribunal; por via de ?iabeias -corpws, depoz do seu 
posto O: · Presicilente legal de U'm d0s Estados doa . Federação, e esrn 
hai•. J:as-corpws está destinado · a prevalecer. Em um paiz onde, . eiu 
materia pohtica, os factos . consumm'aclo·s alcançam invariavelmente 
um prestigio inexcedível, não póde haver victoria mais decisiva . .. 
Já a imprensa, an•tecipando a noticia dos funers.es · do caso do Rio, 
<lisse que elle era um "c'aao morto''. Não serei eu, pois, quem me illuda 
-sobre o .effeito que poss :un prbduzir os pallidos conceitos, que aqui 

· deixo exarados neste resuwido voto. · · 
Não . posso profei·ir o "Siirge .e{ ambula" , mas não canto tambem 

a ~alinodia. Mantenho o mBU voto primitivo favoravel ao projecto 
<le mterven<;:.ão vindo .do S.ena<lo e aasim redigido : ·-

O Oongre-sso Nacional decreta : 
- Artigo .unico . . O Presidente da Rep'i.ibli c~ inter~irá no Estado do 

J{io de Janeiro para asrngurar ao Dr. · Feliciano Pires de Abreu .So{hé 
-o livre exeiicicio das funcções - de P residente do mesmo Estado no 
·quaclrien,nio de. 19'~5 , a 191_8, ~e accôrdo com a decisão <la reapedtiva 
Ass:mhlea Legislativa, perant~ a qual tomou posse; rnvoga-das as dis, 

· ·po'81Ç•Ões .em contra,rio. · · · . 
Sala ·das Oommissões, ·novembro de 1915: Gw.ni.erdindo Ribas. 

FelisbeUo F?'ei1·e, P residente. 
:i1 
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P~OJEOTO N. 31 DE 191fí 

(Do .Senado) 

O ·Conúesso Nacional decreta: . 
Artigo unice. O· Piesi:d~nte .da Republipa intervi'rá no Estado. do 

Rio de Janeiro para asseg;u:rar ao Dr. Feliciano Pires de Abreu Sodré 
Junior o livre exercício das .funcções de Presidente do mesmo E stad-o, 
no quadiennio de 1915 a 1918: de accôrdo com a decisão da respectiva 
Assembléa Legida.tiva, per:mte a qual tomou posse; revoga.das 11s dis-
po~ições em contrarip. · . · 
· Genado· Feêl.úal; 27 de j aneirq de 1~15. - "(Jrb.ano Bardos da 

Ooota Araujo, Présidênte. _:_ fed1•0 Augu~to Borges, 1° Secretario: -
JÓ~{ Maria Jl.fetellÔ, ·2° Secretario. · · · · · ' · ' · 

SE&SÃ-0 DE 1° D•E DEZ·EMBRO 

O Sr. Pereira Nuin!es . (movitmenfo de atl.ençrio) - Sr. Presi -
dente, éu não pncleria silti~ciar nesta hor a, alheiando-me ao debatu, 
t.auto maia qüanto nunca pccupei a tribuna da Camara sobre este 

Estado do Rio. 

'. assumpto, quando parecia que seriam vencedoi•as 
as icléa~ contidas no projecto n. 3 A, do Senado, 
qu.e viµh~ res·olver a crise constituçional tl11 

Jl.feu silencio , agora, importaria até em inqu•alificavel covardi"a, 
incompativel com os compromissos ele meu mandato, como republicano 
'ó · e·omo fluminenrn. Por mçiis accentuaclamente moderada que tenha 
sido .sempre nesta Casa a minha attitude pern:nte as questõe-s de natureza 
partida ria;_ por mais .tolerante que eu seja sempre perante a permanenta 
effervescencia politi.ca do meu E .staclo, a, minha conducta ne.ste II).O-

meúto · não poderi~ sei: outN.L que -'- a do voto contrario - ao alvitre 
3Ugg-erido pelo meu sjmpathico amigo, representa11te ele Minas GBraes, 
Rela-t01· do parecer _elaboTacj.o -durante a ultima ex<cursão do projecto 
do Senado, á Commissão ele J 1stiça desta Casa. 

Trata-~c , S :· . . P1"Bsidente, ele uma questão doutrinaria que fere 
profunda.~ente os principio.:; esrnnciaes elo regímen. 

O voto aconselhado á Camara por -.esrn parecer, atacando os prin-
cípios federativo~, traz a effectividacle de actos decorrentes do Poder 
J udiciario na esphera: po 1itica, · deroga preceitos basicos da Consti-
tuicão Federal e d·a .Oonstituicão do meu Estado. -

, Jfallo aos illustr-es repre~entantes da }l.açã·o em nome de um 
direito que me assiste e aos meus corr~ljgiqp.arios e coestac,loanos, em 
nome de um imperioso dever. A co-reaponsabilidade que me a<lvem 



dlis aco1.tecime11tos pciliticüd do iiíeu Estddo, durante â sliéces'são pre-
údeucial . ultim·a, impõe-me esta norma de cO'Ecfülctà'. 

Ainda mais: flti'U:iinén ié·, eu aspfro i1'ara. á un~éfo:<ié fedúativa que 
tenho a honra de represe'nta1;', a p·ro3peú~ailé . e i. ordem administra-
tiva, que fortaleç.am foa aniniidor'a evolução economica ·e girantarn a 
m,elhor1a da süa sit~.aÇão füía.Ilceita; répúblic'aiío, tê:p.lr6'_ o cieve,r de· 
pleitear para o meíi E sticfo, na.' órd.en:i politica, i.· normaliz'aç'ão <la sua 
vida constitucional. Não confio nos meus esforÇQS. Antes, reconheço 

·a minha ínfê1:ioridade p1:·ofissl.onal .no' debate. ( N 40 JÍ.po~ddM;_.) Não 
tewho o prc;pó~ito de obsfruir a medida que a Oam~rà vae a'pp:róvar, 
mas afastando-se falvez roe('mO a -influenCía: do's meus sentimentos 
pessoaea,, tenho o dever' <l~ vil ã Úibuna em defesa de pr1nc'ij:>ios que 

_reputo fundameiitaes do systema' republican'ó, em bem da-quillo . que 
o meu sàudoso mésire' Quintin·c:> Bocayu'.va chamava o inte'.re.3se colle-
ctivo da sociedade braoileira, e que eile achava dévia, rep0Wsa1; nos 
principio.:; federativos, porque só a fórmula federativa poder.á garantiT · 
a união na'cional: 

Pa'rodia.nd:O Thiers, q'ue disse em Fran·ça: "a· Rep_ubliéa Eerá 
conrnrvadofa ou nãó seria",· o velhó, patriarch'a da democracia sen-
tenciava sêriipré' "no Brasil, a Repubrica se1ia federativá ou não 
será". 

E' niist'éi;' h'istóriar a ma:rcha· parlantentar· do projecto e~11 debate 
para quê po.s3á' continuar C0ll1' logi'ca' as ligeiras c'ónsicleraÇões qlle terei 
de . desenvoher sobre O· assumpto, em justificativa do nielr voto . . 

O projecto do Se.nado n; 3 4, .ge 1915, mf11~da intervir no Estado 
do Ri.o para a,.'sségµrar aó Dr. f'eli .ciano Sodré_ o F:rr!l exel'Cicio das 
funcções de Presidente do mesmo Estado, no qua,dáennio de 1915 a 
1918,, ete. . .. 
. E ata propo.siç~.º teve parecer -favoraveJ .d iJ- Commissã~- de, ;rustiça 
e votos em separado dos .Srs. Arnolpho Aze,vedo e, P~dro 1'1\oacyr. . . 

,. A Mensagem <li,rigida p~l? Sr. Presi~'e.n~.e d~ Rep~hlica ao Con-
gresso tinha as seguintes phrasftis incisivas. sob.re a situação: 

" ' ... Ab~oquelada' pelas dua·s deél.sões, a' minoria, antes de 
se procedfü• á3 apuraçõés pa1:ciae~ na_s' s·&de~{ das dl.ffererites cir-
cumscripções adJliinistrat~va:s, effectuou; .em .s.:essã,q extra'Ordi-
naria! a apuração geral ~o pleito e reconhece'u, como Presidente 
:eleito . o D1·. Nilo Pecanha. 

,;-P~r sua vez a 
0

ma ioria, em Ússfio oriin.a.ria, i:ealizo\l no 
edif1:cio destinairJ,o 1q:01S trabalhos p.a.rla.mentiares tomou· coiiheci-
níent'o d.a? a pm;açõe:S . p,arci~es .e~igidas por lei,' procyd~u~ depois . 
á apµqtção g-eral ela eleição, reconhece~~ é pro,élamou . Presi~ente 
<l,o _ E~tad~ do ~}9 de Janeiro, a · par_tir de 31' de dezembro, o 
Dr. Jf~liciano $o~ré .Junior. ., 

"0 :Óí< Nilo Peçanha impetrou elo Supremo Tribunal Fe-
derai uma ordem de habe·as-corpus, afim de. tomar _posse, a 31 
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de dezembro, da .Presidencia do Estado referido e governal-<> 
durante quatro anno·a. 

"Em tudo foi o ·solicitante attendido pela veneranda corpo-
i-ação judiciaria, e no dia 24 de dezembro o Juiz Octavio Kelly 
apresentou ao Ministro · da Justiça e Negocios Interiores um 
officio em que requisitava uma força de ,m~l e quinhen~os homens 
para torna.r effectivo o cumprimento integral da ordem de ha'beas-
corpii,s. 

"Ficou o Poder Executivo em conjectura profundamente 
-desagradavel, em ·aituação melindrosissima.. _ 

"Negar cumprimento ao accórdão seria talvez quebrar a hai: .. 
monia entre -0s tres po.deres ·constituc.ionaes . . 

".A.cquies0endo ao que deliberara o J udiciari-0 arriscava-se 
a zi.ostergar attribiiições e adas, tanto ão . D :gis-lati'h~O Est:a;dical 
Mrno do Federal . .. " 
Além dessa Mensagem, ha um pareooi: de janeiro deste mesmo 

anno da graÇa de N. S. Jesus Christo (193.5), em que a 1Commisa.ão 
de J uatiça, por voto da sua maioria, sustenta a proposição .ao Senado. 

E eu acoontuo este facto pela necessidade da argumentação que 
terei de d.esenvolver quantq á solução suggerida pelo pai-eoor do meu 
eminente amigo, Sr. Deputiido Mello Franco-, provando quanto var~am 
as cousas, e como se mudarp. os tempos em assumptoa políticos. 

O . .Sr. Nicanor Nascimento, Relator então do parecer, assim se 
exprimia, in fine: · 

"Dada a _dualidade de governos, que não póde ser negada, 
haveria a examinar si a oeompetencia de intervir é do Executivo 
ou do Legislàtivo, o que se define claramenté pelo fact-0 de estar 
funccionando o Congresso a 31 de dezembro, quando se deu a 
dualidade pela posse dos dous cidadãos, que ambos se investiram 
da-o funcções governamentacs. .. 

"Bem e constitucionalmente agiu o 81·. Presidente da Repu-
blica, submettendo a questão ao Congresso, pois, funcciónando 
elle, a competencia pai:a defender a intervenção ~ de modo geral 
lhe incumbe privativamente. · 

"Decidir qual dos dous cidadãos é o Preside·nte do Estado 
do Rio é ob1;a feita na Mensagem do Sr. Presidente da Republica, 
de modo tão daro e documentado que não exíge Tepctição fasti-
'diosa. 

"O Sr. Feliciano Sodr:é foi reconhecido com todas as for-
malidades legaes, pela maioria da unica A;sembléa Legis"l!ativa 
do Es'tado : é, portanto, o Presidente do Estado do Rio de Janeiro-
e, como tal, deve ·aer reposto no cargo de que foi esbulhac;lo pela 
acção rnvoluciona.ria, apoiada no despacho exorbitante do Sü·-
prem_o Tribunal." 
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Ha, al€m disto, declal'ações de· votos de 96 Deputados que dão 
bem ·a impressão de que. o sentimento das correntes politica3 domi-
nantes naquella-hora era de resoluto combate á do1;1t_rina ·de intúven-
ção do Poder JudiciaTio noa a.ctos puramente pohticos, e de franco 
apoio ao projecto elo Senado, a ·doutrina que com muito vigor ~- talento 
defende tambem o meu clistincto amigo, i·cpresentante de Mmas,, em 
seu brilhante trabalho. 

O projecto permaneceu por algum tempo no a'rchivo cle_sta · Oa.sa. 
A necessidade de que o Oongl'esso .cogitasse· de medidas urgentea que 
diziam respeito á administração e á premente si.triação finan ceira, bem 
como o nosso trabalho orçamentario, clifficultaram, provavelmente, a .. 
solução deate caso, pela Oamara. 

Ha dias, o requerimento elo nobre l.&aclcr, que é tambem portador 
do pensaú1ento politico do honrado P residente ela Republica., pediu a 
volta do projecto a novo estudo da Oommissão . . 

E xultei, Sr. Presidente, com o gesto do nobre le,ader. Convenci-me 
de que iamos ter a solução de um caso serio da viela da Republica·: a 
Bolução do ·caso constitucional do meu E stado; e mais smtisfe.ito ainda 
fiquei quando soube que, na Oommissão, elle tinha sido distribuiclo 
ao meu talentoso ·amigo, o illustre parlamentar Sr. Afranio de :M:ello-
Franco, porque eu descançava n a alta -capa.cidade jurídica do meu 
eminente amigo, 1certo de que S. Ex. -viria trazer a solução, de accôrdo-
com as exigencias consütücÍonaes, conaoante ao pensamento .. do Sena-do 
em sua maioria., ou a orientaç-ão expressa pelo Sr. Presidente da Repn-
bli.ca em sua Mensagem e já acceita pelo voto anterior da maioria da 
Commissão desta Oamara. 

'.Parecia-me tambem, que S. Ex. poderia ·auggerir, pelo · menos, 
alliando á su•a alta capacidade jurídica a sua grande saga•cidade de 
homem politi-co, uma solução outra. que não- fosse resultante de um 
voto ela Oamara nara effectividade ele um Governo ma)lticlo em. vir-
(ucle -de um habeas-corpus. · 
. . Nesta hora, Sr. ·P residente, occorrem ao meu espírito já envelhe-
cido, factos que ·ae deram nos primordios do regímen repubEcano e 
entre elles aquelle bello gesto de J ti lio de Oastilhos, em u•ma escru- . 
pulosa re·nuncia, encontrando ela p arte dos republicanos do Hio Gr.nnde 
elo Sul a sua reeleição, para garantir e firmar o seu prestigio na posac 
elo cargo. (Ap01:ados.) 

T?·oeci1n-se lip1arles entre .Ois Srs. Dep"una.clo'S ·Rafael C.ab,ed1.; e 
Miarçal Escobar.) 
. . Sr .. Presidente~ é bom que se relembrem oa factos ela nossa poli-

t1ca, pois elles servuão de a-lento a nós ou troa nesta época de crises . . . 
O SR. RAFAEL ÜABEDA - Julio de Oastilhos deixou o poder em 

consequencia de uma revolução vi.ctoriosa. 
O SR. MARÇAL EsooR1.\R - Não. leYe tão longe os seus odios. Eu 
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.estaYa no· palacio e ouvi o .disclJrl:o delle ·sobre a renuncia, rernlução 
.que clle adoptou espontaneamente. _ _ . 1 . • • , , ' ;' , , -- • • 

O SR. JOAQUIM OsoRIO - E' Úm facto historico . e um <los mov1-
men tos · mais. bellos Ú Repl\plica. · .. . . _ ., , " , , ;: , < ·' , ,, 

O SR. MARÇAL EsCOBAR - Era e sou ainda correlig10nano de 
J ulio de Oastilhoa. , . . _ , 

. O SR . . PEREIRA . NuNEs - Lembrei-me tambem desse gesto d~ 
justiça pàlitica dQi?. r~p.u'blica~o~ rf~ -g1: ;·nd~·p.~s-; s~ri~.)alvez âtê imi-
tado por nós repJJbl.i:çanos d,o _E st3:_do .do Rio qu~ não entr.~m-,op1 ~W, 

~- uma campi!Dha. pe~jloal e qµe obe;d,Bcemps á .. ?rien~aç~p .<l~ .. uifl p_:trt1,~q 
-em uma obra partidaria séria, sem ter·. a }d·éa ~e de1µolir . as, fi1;1:ur,l/is. 
Tepresentativas de seu Eatado, ne~, de se , c~lloca.r em ao . lado de aven-
tµras pólitieas. . . Mas, para os , al tos persona~m jJol,iticos do , ~neu 
Esta.do, quaesquer qµe ellea _sejarp.,;, a tnªn,.utenção de um., Gpv<1r~o, ~ 
posse ,<la ad_minis.tr~ção , por: U'm h,abe.rus...:cQrpil.S · e smiten.t~_da, es~f!: , posse 
-e J 3Sa , posição governam;e:r;t.tal, p,or um . párecer que termrna _pela sub-
m1ssão aos factos consummados . t . il .· 1 t 1 • • ' , "' • • f ,, J • • 

y Sfr .. 1~ ~RAN19 D.E MELLO FR1Nco -:- N_ãq apoiai~lo. , . 
. .O _SR: iPE~l-f;IRÂ ,Nui;rns .,-;- . . . e, Sr._1Presiden,te, so~ução que nem 

]:wnra ,ao illus tre republicano c}.e posrn <lo pode1· do Estado ... 
o· S;R. lf .u:u SouTo' ~I Apoiado. . . 
O Srt. PER1m1.11. Nu:r::r:ii:s - ... nem honra aos republicari.ci~ flumi-

~ensé;; ; nem l;tonra á uoS.~a ~poca politiç~. . 
O SR. J\IIAcpDo Sp.A.J:tlfS. - }'f ão ~.poiado. , . 
O SR. PEREIRA NUNES - V. Ex .. contesta? 
O ·.SR. MACEDO SOARES - P.ositivamente. 

• f • • • r • , , , , , )' , 

, O SR. PEREIRA N uNEs -:-- Pois não . ~ o. fa.c tq consum111ado .a .situa-
çJp d~ facto,, que pe~·úiaite,?erá assin; em., m~:u ~-st_ad~? N.ão é e?\.ª 
.s,1 t~ªÇilº .ª ,coi:~eq1\e~91a l!Jglca da , :ppsrn,. de ,um Goye~·n,o . ?!ianu ny,il~
tari ex-vi do processo de hapeas-corpus, q'ue -0 ,Sr. fre.s1dc:i;i.te,, 9,a. Repu-
bli:ca c~ndem11on e~ sua Mpn.aagem? Não foi mesmo para re_solver 
-0 ponto ele vista constitucional, que S. Ex. convocou o OongreEso, em 
sessãO ' e:Xtraordiirn1;ia? · 

· ó. Sft'. F .11.Rr,~ .. souro -~ Ei~li.\siyame11 ~e p~ra iss~ :. . . . 
O SR. PJ;]iiEIRA N u NEs - O ~oeler Executivo,' su,premo poder po-

li tico, não salvaguardou éoni grande carinho ao · reg~men, qµ~lgue'r 
sol-i-dariedade á_ doutrin.a. emanada do accórdão do Supi·emo ·Tribunal? 

SãO factos incontes táveis. , , 
. . o SR. RAMIRO BRAGA - o eminente Sr. Nilo Peçanh~ está de 

posse do Governo porque foi eleito e reconhecido pelo poder compe-
tente para isso. · 

O S:R. FARIA SouTo - Ô poder' ci~mpetente que . verifi~ou á ; foição 
-e . empossou o Sr . Nilo P eçanha foi o Supremo Tribirnál F eeler'al: 
(Apoiados e não apoiados.) · 

O SR. R AUL VEIGA - Foi a As;s.embléa elo E stado , muit o legi.ti-
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.mamente; .A.'ssemlrléa que os c0r!eligiO.lilatio.s· de, V:· Ex . . recm;i.hecen;i. 

.ser a unica em existencia lega.l, tanto q.u:e a ella se lJJ,COrporara:çi. 
O SR·: PEREIRA NuNEs - Eu me esfoi·ço p.ara que o deb,ate nij.q, 

saia do foireno sereno e calmo .· .. 
O Sit. ·R:A?vrrl'io BRAGA - Estamos ouvindo. a V. Ex. com toda a 

.a.ttenção e com a deferencia d~ que é merecedor. . . . 
O SR. PERE!RA NUNES - D e modo que não faço referencias que 

possam offender a su'sceptibilidade; a honorabi·lidade de qualql!er col-
lega ou de quem quer que seja. · 

O que alleguei, o . que consta dos interrogativos que acabo ~e 
formular, não são phrases minhas; estão na Mensagem der fü. Pres~*' 
.dente da Republica; quando diz que "'o fa.,_ Octavio K elly Teguisitou 
.ao Ministro dos Negocios Interiores uma forç:ia de L 500 homens, pa:ra 
tornar effoctiva a ordem de habeas-corpus." 

O SR. RAUL V ÊIGA - V. Ex. eatá diiendo que a Presidencia do 
'Estado do Rio emana de lwlieM-corpv:s e, então, era natural que pro-
testassem. 

o SR. PEREIR:A NUNES - Si· V:'. Ex. tive$Se prestado attenção _á 
·exposição . lig13ii'fJ. que faço nesta oração :modesti~sin1a, mas no cumpri-
mento do dev.er, veria que a minha preoccupação é não melindra!' 
-susceptibilidades e não ferir Teputações po)iticas. 

O SR. FARu Soufo - Está claro que V. Ex. póde citar palavras 
-que estão na. Menságem e a que faz referencia·s o parecer . 

.O SR. PEREIRA.. NUNES - Quando fallei em posse, m(L111U ·mil.ita1·i . . 
ex-vi. do pedido de h~beir.us:-·corpws, não reproduzi sinão .o que diz 'á 
:Mensagem ·.sobre os 1. 500 homens que o Juiz Federal pediu para em-
1)ossar o Presidente _actual do E stado do Rio de J ~neiro. 

O SR. RAMIRO BRAGA - Nós accentuamos a differença que existe 
·entre o modo de vêr de V. Ex, e º' nos.so. Achamos que o eminente 
Sr. Nilo Peçanha está no Governo, reconhecido pela .Assembléa com-
,petente. - . 

O SR. PEREIRA Num;s - y. Ex. está qU'erendo desvi_ar o debate. 
O ·SR. Rnimo BRAGA - V. Ex. dis2e que !j. posse foi exclusivii.-

mente pelo habeas-corpus, e nós divergimos. . 
O S:á. PEREIRA N UNES - Citei argumentos da Mhnsag.em do 

Sr. P residente da Republica, e Teprod;uzo com fidelidade o historico 
<l.a questão. · 

O SR. J Oc\QUIM: OsoRro - Si V. Ex. o fivesse dito teria dito com 
razão: foi reconhecido p-ela minoria- da .Assemhléa,_ q~<') nem e3J?eron 
·O resultado da apuração da eleiç.ão. 

O SR. R:auL VEIGA - Nem h_avia necessidade de esperar. 
O SR. Oos·rA REGO - Nem era minoria da .Assembléa; a .Assem-

bléa fu·ncci'onava onde :3stava a Mesa legitima ou legal. 
O Sit. PEREIRA 'NUNES - As impres3Ões que con_servo do ""e'lto 

republicano do lionrado Sr. Presidente da Republica; · ao diri;lr a 
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Mensagem ao Oon.,.resso· e · a nota official á imprensa, no dia 31 de 
d.ezembro trouxer:m ao espirito uma recordação dos propositos dO> 
Sr. Poiudaré, actual Presidente da Republica Franceza, quando, teúda 
de prefaciar · um livro de um magistrado : a.migo·, escrevia no .começo 
eatas palavras de Guizot: " Quando a pohtwa penetra no recmto d~ 
um. Tribunal é preciso que a Justiça delle saia" ... 

O SR. O~s·rA REGO - O "Su.premo Tribunal deci_diu um caso per-
feitamente jurídico. ( A.pioiadio\S e nã,,o apoiia.idos.) 

o SR. PEREIBA NUNES - o actual parecer do Relator da Oomm'i.s-
são de Justiça termina consolidando o funesto precedente da interven-
ção do Poder J udiciario na esphera: privativa dos poderes polí tico;,_ 

O . h a·bil Sr. Relator teve de elaborar ô seu brilhante arrazoadq cm 
mna situação tremenda dit nossa vida social, dur·ante uma verdadei ra 
crise republicana e sob a premencia de condições afflictivas do paiz,. 
uo terreno financeiro; e S. Ex. teve de terminar p81a doutrina do facto 
consummado ... 

O Sa. MELLO FRANCO - Não apoiado. 
'Ü ·SR. PEREIRA NUNES - Dahi os embaraçoa em que muitas vezes-

sc vê chocando a orientação doutrinaria do parecer com as conclusões 
a que ·s. Ex. foi obriga~o a 

1 
chegar. 

S. Ex. teve, com muito esfo rç·o de intelligencia, de .comegui.r uma 
fór111u la para a accomnioclamento de uma situação política. 

Vejamos os topicos prinpipaes do seu p arecer, onde S. Ex. defende" 
com brilhantismo a doutrina contraria á intervenção do Poder J udi-
ciario em materi_a política. Faço juatiça a todas as bellas qualidades· 
elo homem pol.itico e do jurisconsulto que redigiu o parecer, 'mas tenha 
~e lamentar que S. E x. tivesEe de elaborar o ·seu trabalho sob a pre8sã0> 
àe um mundo de circu•mstal,lcias, que, aliás, seriam justificaveia per-
ante um homem de E stado, mas que o forçavam tambem ·a :fazer um 
parecer ao sabor das multipl-as corre·ntes, de modo a r-asolver o caso, no-
momento, mais facilmente. 

Falle por mim, contra a perigoaa e fun esta doutrina da in ter-
venção do Poder · Judiciario em materia política, o abalizado Juris-
consulto, Dr. Afran'Í.o de J4eLo Franco : 

" . .. quando a ni.ateria de um pleito interessa a existencia: 
~e .iure de um Governo; deve ser considerado "puramente poli-
tica" e, portanto, alheia ao· ·dominio da Jwstiça (:Pomeroy, "-An 
introduction to the Constitucional Law, pag 624, § '746) . As deci-
sões do Governo F eder fl. l sobre ·os -caaos de dualidade no Governa 
dos E stados, sendo puramente politicas, não -competem ao P oder 
J udiciario, dizem-n'o H are, "American Oonstitutional Law 1 
(pag. 129), Baker "Annotated Oonstitu tion of Unitecl Stat~s'", 
( pags. 123 e 23·2), Elli.ot, Oarson e outro3 constitucionafüta&-
americ·anos. 
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Entre nós, releva notar a opinião do mais abaliza·do entre 
todo·3 os jurisconsultos, o qual,. enumerando 21 exemplos,' q?c 

· "abrangem, quasi de todo a 01 bita dos poderes entregue3 a d1s-
creção da legisl;üu:):a e do Presidente, inclue entre elles o ·caso do 
reconhe-cimento do Governo legitimo· nO's Estados, quando contes-
tado entre duas parcialidades. 

"i[)isputam, em um E~ado, a legitimidiade ele dous governos 
cl:ifferentes. E' judicial a pen<lencia? Não; porque os direitos em 
lide &ão fundamentalmente políticos." (Ru.y Barbosa, · "0 l)ireito 
do Amazonas ao Acre Septentrional", vol. 1°; p_ags. 162 e 163.) 
Poderia mais, Sr. Presidente,. em abono da doutrina que venho 

smtentando, invocar · todos os preced.entes firma·do~ nos A1'1!1W,es .desta 
Casa, desde a Constituinte, até hoje, precendentes que combatem a 
intervenção do Poder Judiciario em mateTia política, poderia trazer 
para o debate, supprindo a autoridade que me falta, porque sou até 
alhei'o a esses estudos de direito constitucional ... 

o Sn.. COSTA REGO _:_ V. Ex. não cita um só ca3o, da Republica, 
de intervenção federal, parecido com o do Estado do Rio de Janeiro. 

O Sn.. PEREIRA NUNES - Justamente, é Taro, é unico , como V. Ex . 
. verá, ua . util estatística, que está oTganizando. -

UMA voz - Na historia do mundo não ha exemplo ! . , . 
O SR. OosTA REGO - Este é excepcional. . 

·O Sn.. PEREIRA NUNES - Exactamente, excepcional! ... 
Mas, dizia eu, em abono de' 'todos os precedentes, trago a opmiao 

do eminente Ministro do Supremo Túbunal, Sr. ·Pedro Lesaa, notavel 
professor <le Direito. · . . 

E' extraordinario este seu voto. Elle discute a ques·tão em todo~ 
os seus detalhes e ha phrasea. que são um ensinamento para fortalecer 
a minha opinião, que é, digamos, a opinião republicana universalizada 
entre nós, condemnanclo a intervenção do Poder J udiciario nos casos 
politicos. . · 

Não p~sso me furtar a incluir em meu diacurso esse voto, e bem 
assim os dos Srs. Mlinistros Edmundo Muniz Barreto, Amaro Caval-
canti, Mibielli, Coelho e CampO's e outros .. (*) 

Sí·. Presidente, deixo <le lêr os fundamentos do voto do illuatraclo 
!vJirristro Dr. Coelho e Campos; porque não os encontro agora entre 
os pa.peis que colleccionei; fal-o-hei publicar opportunamente. ' 

Senhores, eu não poderei occultar tambem os meus applausos a·o 
parecer, hoje voto vencido, do eminente representante do Rio. Grande 
do Sul, Sr. Gumercindo Ribas, porque elle discutiu admiravelmente o 
assumpto, sustentando as doutrinas consignadas no projecto n. 3 A, do 
Senado, sobre ·a crise constitucional do Estado do R.io. 

<°) Os votoo doo IStrs. Pedro L essa, Pedro Mibielli e Amaro Cavalcanti, lidos 
~elo orndol", adham-~·e trànscripto.s ncs A11-ne.xos. 



Pa:ssemoa, entretanto, ao f~Í1dhment6 i:Jrillcipal do u1ti~o e re-
cente trabalho da Oommissãó de JhsLiça p ar'a legitimar o facto cor.-
summado. . 

Como o .i.ustifica o Relator o novissimo parecer~ E' u ti l repro-
duzir suas palavras·; 

"Pl'Ofundamente diversa, porém, é a situação -actu a1, ·qu·e se 
transformou radicalmente desde que a fracção do Poder Lcgis-
latiYo E sta·du.al, - que rn destacara da outra sob a presidencia 
dà Mesa reconhecida ·como leg-al pelo Supremo Tribunal F ederal, 
- se incorporou novamente a essa . ·.:;egunda, permittindo ·que a 
ultima sessão da Assembléa se insta lla·a:-:e com numero legal , com-
parecendo perante ella o Pr'esidente Dr. Ni lo P eç<anha, que leu ' a 
sua M'en.sagem: 

"Desde então, ficou completamente noríi1ali zada a s-itu '.l ção 
política e restabeleci4·a a órdem jurídica no E stado , desappare-
<:endo a divisão do · Põ<ler· Legislativo; de que se originara a c1m1-
lidade d-0 Execut ivo, - fúndamento unico 'e exclri'ido do projeeto 
de intervenção." 

Na historia p111rlarnentar da velha Inglaterra, houve um vul to 
brilhante , talent.o superio.r, -~ de PitL Ninguem; como esse est adi , ta, 
expunha as questões com mal-8 precÍE·ão; ninguem às -diseutia .com rrrn is 
elareza, circumstancian,do cóin det alhes extr aordinarioa as eondi ç-õcs de 
tempo, de lbgar , etc. Mas, tambem, Sr. P r.esidente, ninguem -como elle 
tinha mais ha·bilidade e ta le:rito para esconder o segredo d-0 pen°.arr:ento 
J;JOS rnfolhos da palavra. Elle era, Sr. Presidente, o encarregAdo de 
escrever a mensagem do -Re~, o documen to que, como todos -aabem os, 
é a _peça litteraria mais labo i·iosamente evasiva, a m a·is .çalcwladamen te 
vasia _ .. 

Aos bellos talen tos do meu eminente amigo, Relator da Oorn mi são 
de Ju.stiÇa , 2e podem , neste e.aso, applicar as me~:mas ·COnsidel' f. \ Õf- 3 
que um historiador de Pitt faz quanto ao brilhan te parlamen1 ar inglez .. 

S: Ex., que sustenta com fulgor extTao rd·inario as <lou t.r ina9 de 
seus pareceres ; S . E x., que tem illuminado os debates dest a Casa, eorn 
a sua palavra fulguran te, com w u preparo, illü•stração e cul!-ur a j m i-
dica, teve para sua conclusão uma argurn ent.ação vaga e t ími da. S. R x. 
tambem sa:be fazer o discursd do Rei . . . 

O SR. ~.&r,Lo. F RANCO - Fui tão sincero na mi11ha exposição ! 
.O SR. PEREIRA N UNES - O eminente amigo. p ara legitim ar n 

fac to con summado, foi argum entar até com a sen sibilid·ade rnr odi ;1 de 
alguns representantea do Puder ;Legisl ativo, com o comparec'i-nwrüo 
rnmoto de outro.s á .A.ssembléa, qu.ando a Assembléa estava em JW' ·ic«do 
diverso d·aquelle, em que e\les exerceram sua funcção -consti turi r.nal, 
como poder verificador . · 

Poisf p rncedimentos posteriores, sem declarações · offi~i nes e de-



monatraçqes claras, poqe?l , 9-erogar o acto politico, o !J,cto leg,~l, o ·ac;t? 
. jJler1 ?-mente .co;nstitucio~a l , que est;es Depµt;ad9s, cqmo maioria, . tinham 
praticado na Assembléa Legislativa do E stado, como poder· verific~dor 
e como pO'der <fue deu a pqs3e. · 
· Está parte do parecer collo.ca o voto d.a · Camara, em relação ao 

alvitre que S. Ex. acomelha, em um terreno bem fragil, que ,não legi-
tima directame_nte a situação do actual Presidente do Eºstado, não o 
deixa. bem moralmente, perante os republicqnos, perante os seus amigos 
e nem perante a Nação. . 

Pergunto ao meu nobre amigo, Relator, si o voto da Camam .em 
opposição, em deaaccôrdo com o proj~·cto do Senado e pel a perma-
nencia do facto ·COnsumm~do, resolve definitivamente a questão da con-
stituci'onalidade no meu Estado? 

4-bsolutamente não _: s. E,x. t·erminará CO~XJigo: o art. 40 da 
Constituição Federa l preceitua que,. dado o ",desaccôrdo entre o vpto 
das . duas Camaras 'resta á outra· a repetiç)io do projee;to na .seas,ão 
~eguinte. 

Pois o p.reu eminente amig<? , .r epubhcano· e . jurisc'onsulto, quer 
que a situação elo men E stad-0, ele umá elas cultas unidades federativa J:, 
fique á mercê das oscillações e variantes da poÍitica ? 

Não vê S. Ex. que o projecto, em janeiro de 1915, tinha um pare-
cer da maioria da Co-mmissão de _-Justiça e tem, ne•sse me3mo -anuo de 
191~ , mÜ pai·ecer fundamentalmente contrario? 

Senhores, é assim que devemo.s tra tar da solução dos problemas 
políticos, espec'.almente nesta época, eiµ que o paiz atravessa .a maia 
séi:ia das suas crise-s, porque, além d.a crise so:cial , da crise moral, 
h ti o pnor da crise republicana, qué está evidente v proclam,ada por 
velh9s propagandiatas? E é nesta hora, que se nos vem aconoelhar a 
rnlução da crise constituciona!, por esta fórm a em um Estado, dé-
x::: .ndo-o á mercê dos vae-vens .da politica, e á autoridade do poder 
estadual e o prestigio da administração publica no Estado expostos a 
inst abilidade e ás inceiiezaa do dia de amanhã? 

O SR. RAUL VEIGA - V. Ex. a.credita que o Senado, neste m">-
mFmto, vota8·Ee ainda o projec.tp? · 

. o SR, PEREIRA NUNES - Souven.t fe,ni:rn n v.a1-ie et la velüique 
varie t[}1kjOu1\S. . . Soriano de Souza, ~o seu commenta1,io ao art. 40 
da Constituição, ·;:;ustenta a a.ffirmativa, que faço, que é a praxe na 
nossa vida parlamentar. 

O Senado poder:á repetir , em proxima Ees3ão-, o projecto. E cm 
que situa ção ficará perante o proprio Senado - um Senador, cujo 
mandato essa al ta corpor ação !linda reconhe·ce, e o Presidente do 
E stado, cuja· invest idura o voto do Senado co-ntesta.? . 

'Sr. Presidente, é um dever mor·al de honra. desfazer a-s _insiuua-
ÇÕ<"S de algun3 jornaes, dizendo que o saudoso General Pinheiro Ma-
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chado o grande chefe do Partido Republicano Conservador, tinha 
acons~Jhado aos seus correlig~onarios que compa_recessem á Assembléa 
para adherir. . · . : . . . . 

O que S. Ex. aconselho;ir foi comparecimento, em maiona, para. 
a eleição da Mesa, para a conquista da direcção dos trabalhos legisla-
tiv.os por seus amigos. .' . 

Entre as ra<Zões que actuaram no espirito de S. Ex.,. para dar este 
con;;elho, figurava uma declaração prévia de· voto a que se compro-
mettiam 22 Deputados Estaduaes a suffragarem a nova Mesa da 
Assembléa. · · 

Agora, depois destas considerações, em ·que f!Jccentuei que . a sitúa-
ção constitucional de meu Estado, logicamente, não con2egu1rá uma 
solução definit.iva, com o vot-0 do parecer, peço venia para lembrar 
á Cama'ra uma emenda .apresentada rio Seliado da füipublica, pelo emi-
nente Senador fluminense, Sr. Er~co Coelho, e que tivera o voto do 
Sr.' :Senador Azeredo actual Vice-·Presidente ddaquelfa Casa do Con-
gresso, é mais dos Se~adores Pires FerreiTa e José Murtinho. .. 

Depois de um brilhante. discui.so, o respeitàvel Senador fluminerne 
jnstifica-..;a a seguinte emenda: 

"O Confresso, N acipnal decreta : 
. Artigo unico. E' ai.itorizado o Presidente da fülpublica a no-

mear cidadão de sua e~colha, na qualidade de interventor, afim 
de convocar o .eleitoradp vigente de 1914 a· proceder ás eleições 
pre3idenóaes -do Estado do Rio para o quadriennio de Governo 
ainda não encetado r.egularmente e empossar os eleitos, conio a 
Assembléa Legislativa os investir nos mandatos representativos." . 
Não occoneria ao illustre Relator uma dessas soluções a ql!e me 

referi em começo, e em que se consorciavam os principias fundamen-
taes do regimen como fórmula pratica de· evoluções politicas. 

E sta emenda tem na Camara·-Alta os votos dos Srs. Azeredo, .actua l 
Vice-Presidente do Senado, e outros .Srs. Senadores. 

·com.o à.isse, em ·começo', Sr. Presidente, não confio no exito dos 
mem e3forço.s, e venho aqui simplesmente cumprir u·m dever de honra 
e de pi·obidacle politica; mas não posso pe-rder a opportunidade de fazer 

. um appello aos . talentos do qlustre parlamentar e notavel repre-sen-
tante de Minas Geraes, -0 Sr. Mello Franco, sobre- os beneficias que 
.S. Ex:_ traria para a vida da Republica, impedindo a repetição de casos 
fre9uentea como este que se dá no J?stado elo Rio, que tem, digamos, 
batido, uo genero, o r:ecord em todos os Estados da Republica, çom um 
projecto de lêi que regulamentas::e o art. 6° da Con3t.ituição .. 

Seria talvez uma opportunidade util, para supprir a inutilida.dt>· 
.deste debate. .. · . · 

PeÇo venia para lêr as palavras brilhantes de Estevam Lobo, 
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{]_Uando, em um ca.so de Goyaz, pedia, como rf'.medio definitivo pa~·a 
-earns casos, .a regulamenta-ção do art. 6° da Constituição. 

Com_ o prestigio que o illustre representante de Minas g.oZia nesta 
Casa e em seu Estado, eoin a :capacidade jurídica de que dispõe, pode-
Tia reviver as idéas contidas no projecto Estevam .Lô'bo, ou trazer para '° debate um pr9jecto qu'e viesae regulamentar o art. 6°. da Constituição, 
<lando remedio para c_;aso-s futuros . 

. Eis as palavras do Sr. Estevam· Lobo : 
'~Regulamentar-se a intervenção - _eis um arduo problema 

e, para muitos ponderados espíritos, temeroao enigma político, de 
cuja decifração ·fatalmente advirá infinita: série ele infortuniG-S 
para o Tegimen fed~ral. 

Quer-se aqu-elle todo monolithico, intang_ivel, impenetravel -:-
ora servindo a uma solução opportunista, ma·3 profundamente 'in-

. justa,. ora dissímu-lando graviasimo attentado á autonomia esta-
dual e .ainda colorindo , sob a sua majestade olympica, a inercia 
confessada da autoridade federal ,ante o e-xpoliament0 do systema, 
l evado a cabo, com exito, em um ou outro dos Estados, por felizes 
clominadorna. -

O texto constitucional, em ultima analyse, nada resolveu ;-
p orque dá a·brigo a todas as opiniões. E como teem ellas, a ·aeu favor, 
.autoridades de peso, acontece o que sóe sucoeder em t aes conjun-

- ~tirras-- -o indeci3o, o vago, o impressivo, ao sabor d as paixões, 
inspirando-se nas ephemeras conveniencias do mom·euto, e nada 
de seguro, de preciso, de insophismavel que ao texto constitucional 
e mpreste o prestigio de um canon. 

Convém notai- que os maia ardentes apostolos do federali smo, 
entre uóa, são prncismnente os -que se mostram de todo avessos 
-á declaração, em Iei organica, elo juramento constitucional, dei-
-xando dess'arte aberta de par em par larga margem á crescente 
:azcendencia do Poder E xecutivo sobre a viela politica dos Estados. 

Si, como ·Se afigura mais acertado·, ·deva ~:er , ·em regra, -do 
:Congresso a competencia primeira para -decidir -da intervenção, 

. ·ou de a approvar ou repr ovar, co.nsummad a. que seja, não sé res-
tringirá em muito, por esse modo, a fa-cirldade- elo E xecutivo qtl?, 
nos termos actuaes da eontroveraia, e apoi11do em doutíssimos her-
m eneutas. póde, a seu. exclusivo alvedrio, illimitadamente intervir~ 

· Força é -:reconhecer: impõe-~e a r~gulamentação <lo art. 6°. 
Nem s·e diga, renovando anterior argumento , que os povos de 

'1'cgimen similar ao nosso, jámais cogitaram de regulaT a inter-
venção." 

- E S. Ex. reproduz em seu ti'abalh~ trechos da legislação argentina 
'€ americana· e apresenta o seu 'projecto -que vem Teproduzido no volume 
<los Docwmentos paírlarnentares_. na sessão de 19 de julho de 1913. 



TerminaÇlas estas conside1·ações, com. que fundamen to o meu. voto,.. 
1i'on trario a-0 alvitre sügge1·ido pelo parecer da Commissão de Justiça,_ 
devo, Sr. Presidente, fazer um ligeir o 'historico . da crü:e .poli ti e a eri1 
níeu E stado, ·a proposito da S·uccessão presidencial, e nanar .factos .que 
abonam a nossa conducta, nesta hora, e que juatificam os meus»amigos, 
demonstrando ·ca·balinente que não ·fomos a um.a aventura politica, não· 
fizemos obra qtLie possa merecer a censur.a, ta l a nossa .co:necção parti-
daria. O que se deu ·no Estaao do Rio, no moment.o da successão, ·foi.'. 
11qµi brilhantemente discutido .Pelo.s ·meus distinctos cómpanheirbs de 
bancada e distinctos colleg.as, 81-s. }4m'io de Paula e Souza e Silva, com 

~ P fulgo·r qlJ.e esaes illustres parlamentares ·co stu~nam dar . ás suas ora-
ções. Mas ha uma parte que diz pessoalmente com quem occupa a _at ten-
ç.ão ·des ta Camara, porqu.'e, Sr. Presidente, naa lut~s políticas,' os que 
vencem, os· que, pela victoTia das conentes do momento, dominam, 
eomo her9es, pelo exito de suas aventuras, s·ão sempre os hori1ens do 
dia; os vencidos são transfugas, dealeaes e fracos. E' a lição política 
.à.a · :i;ri_s~or.ia. · · · 

:o ·sR. FARIA . .SouTo - 'E' a psychologia dos factos. 
o Sn .. PEREIRA NUNES - E' à psychologia dos factos .. : E' a p.;;y-

chologia politica. 
O que se deu 110 E stad9 do' Rio , como solu.ção ultima á successão 

presidencial, foi a rnsultant~ de um esforço que o honrado · Presidente 
'de· então, o Dr. Oliveira Bo.telho, empregou sempre, com a prE)occupa- . 
ção absorvente de evitar ·ª lpta . e impedir que aa ira.s e. púxões párti-
darias, entã.o a:ccesas, entre a. politica federal e a politica do E sta do,. 
fossem embaraçar -a Slta tarefa de administrador honesto, peandoclhe 
a acção administrativa, prejudicando o desenvolvimento do. E stado,.. 
per turbando, por. assim dizei., o ·aeu credito e sua vida. 

Nem elle nem qualquer de nós .outros >erviamos ·ª um interes~e 
suba lterno. Quep1. vos fal la, ~ 10 de janeiro de 1!)'14 voltou para Cam-
pos, deixando assentada a Cftnd.idatma do Sr. Nilo Peçanha, certo de 
que este nom.e r~presentava a solução do problema. . 

O SR. MARIO DE 1PAULA - V. E x. dá licença para um· apar te ? Eu 
fU'i um daquelles qµe declar•aram de3-de logo que, uma vez que o chefe 
do partido .apresentava sua candidatura, nenhuma. outra poderia ser 

·:apresentada. 
O Su. PEREIRA 'NUNES - Devo reproduzir o depoimento de V. E x., 

àccrescentando. que, na ho11a em que levei ao Dr. Oliveira Botelho-
e ao Dr. F eliciano Sodré a: noticia de que o Dr. Nilo deveria ser o-
nosso candidato, ambos, -0 Presidente Dr. Oliveira BoteJ.ho e Dr. Feli-
ciano Sodré declararam, autorizando-me a dizer ao Dr. Nilo, que, per-
ante sµa candidatura, ce::;e;a~·ia outra qualquer. 

Os factos se sucooderam em torno da candidatura desse illustre-
l'epublicano. N aquella hom correntes contrarias, fortes, diz-Ee, rn de&-
~nvolveram; bo·atos alarmarites de ·Comba·tes· e •hosti<lidádes, 1que o .for-



çaram, provavelmente , 'á p'l·Oclira de um dos elementos preponderantes 
e prestigió&os da vida política federal, e que então era o elo· politico, 
do Governo, da situação política que terminava no ultimo anno do 
quadriennio, e · da situação que .começa:i:ia .a 15 de novembro; e depois. 
disso, do encontro do Dr. Nilo com esrn político, aó Palacio do Ingá 
foi levada: uma fórmula 'para resolver a ·3uccessão, afa.stando da vida. 
política <lo Estado, qualquer perturhação da ordem; e, ainda. mais, 
attendendo á preoccupação de alto valor para a vida da Republic.a, de· 
dar á situação estadud, que ia começar, ··a mesma sequencia de cordia-

· lidade, de amizade; de relações com a situação federal -que term:nava, 
·e a situação federal que Ee iniciav·a. 

Eu não tinha necessi_dade dessar juatificativa ; mas são factos que 
se prendem á historia politica de .meu E stado e que veem provar que 
todos nós, os partidarios que t r abalhámos pela candidatrn·a do Dr. Feli-
ciano Sodré, fizemos uma obra parti<laria digna, que honra, todos oa 
republicanoa. Ne1)hum de nós fez o·bra de felonia. ou de deslea ldade 
política. 

Não busco fazei' nes.ta hora a apologia do repÚblicano illustre, que 
deixou o Governo do :Esi;ado do ·Rio, nern refe rencias .e]ogiosa,s a este 
outro, que as mutaÇõea. do momento histoTico colloca ram ·em uma situa-
ção doloro <:a . Não l'cnbo fazer apreciações sobre o Governo do Dr. Oli-
veira Bot•elho, nem -. t-raw,r palavr.as elogiorns e de defesa d:o nosso 

· candidato. 
Mas devo lembrar que o. nome do •Dr. Feliciano Sodré·, no momento 

em que foi resolvida a crise da su00easão. presidencial do meu Estado, 
era o expo·ente de uma obra a.driünistrativa aureolada pelos mais im, 
poT1:a ntes orgãos d·e publicidade deeta Capita l , em. artigos que legiti-
mavam a s11-a capacidade de ,administrador, de fi~rnnce·iro, em palavras 
que justamente tornavam o illuatre moço em destaque e digno d:o npoio 
e da, estima de todos os Eeus concidadãos ; o J ornal do Oormme.rcio, com 
a sua autoridade; o Iinp1a,rcira.ll, intelligentemente dirigido por um doS' 
nossos ta lentosos collega3; a _7\noite, o brilhaúte vespertino; O Paiz, a 
Gazeta ·die N otic-i.a.s, toda a irnprenrn, naquella hor a o acclamava . : . 
Sr. Pr.esidente , per'mitta-me, eu pens0 como Tarde, que a imprensa 
é um formidavel poçler ternrioral das soc;eda<les modenns ... Entendo 
que o jornal steriotypa a opiTiião publica e, naquella hora, em. to.mo-
do riorne do Dr. Felicim10 Sod1ré, toda a imprensa o indicava, pelo 
seu ti.no na administração loca l. como um digno coutinu.ador da abrir. 
administrativa do ·Dr. Oliveira: Botelho. 

A.o ser rnsolvida entre o emissario da situaç.ão politica feder al. . . 
.O SR. RAUL VEIGA. - Pena é que esse emfrsario não posaa prestar· 

seu depoimento. 
·.Q SR. PEREÍRA NuNES -- Poderia rnsponder ; prefiro , porérn, não 

fazel-o, porque não ·estou aqui senão p!tra defender com todo o entbu-
siasmo as doutri!1as q11e sustento, e, qualquer que Eeja o sacrifício, cum:-
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pl'irei o dever da condu.cta, ·qu:' exigem a minha honra pes~oal e minha 
probidade politica, e que são mhe1'ente's a todos os meus illustres col-
lega·a. .. . _ . . 

Vê, pois, a Oamara, que os repubhcanoa fluµnnenses. nao fizeram 
uma ' obr:ll partida.ria de .çlemolição dos seus ho.meus pubhcos; nenhum 
de nós fez questão pessoal de · candidat?a; fugimos muitos de n~s o;itros 
ás nossas preferencias pessoaes, acce1tando como solU'lfão. a ·mdicada 
sob ponto de vista pii.rtidario. E Ç!Omo se chegou a essa solução? Pela 
intervenção solicitada: •de emissario politiéo federal. · 

O Sii. ::M:ARIO DE PAULA - V. Ex. d:á licens;a para um aparte? 
E' preciso frisar bem que ·este emissar:io não foi ao, Estado do Rio <le 
Janeiro por solicitação do Presidente do me3mo Estádo. . 

O SR. PEREIRA NuNES· - E ·sim por ter sido procuradG pelo ~an-
didato nosso, indicado em janeiro ... · . 

O SR. ::M:ARro DE PAULA - Quero · dizer: o ·Dr. Sabino Barroso uão 
foi ·procurar o PTesidente do Estado de então, p,or solicitação · deste, foi 
es·pontaneamente. , 

O SR. PEREIRA. NUNES . - Foi suggerida poi.· esse einissario uma 
lista de quatro nomes. . . ( Tr-ocamcse apartes entre os Srs. Raul Veiga 
e Malf'io de Paiil'(JJ.) 

A fórmula acceita parai a solução da crise presidencial em meu 
E 0 t31do, foi o alvitre propostp por esse emlssario, de uma lista de qua-
tro nomes, em que fossem indicados os correligionarios mais firmea. 

R.eproduzo esses factos, · pol"que as su,ccessões presidenciaes, a·a 
soluções politicas em todos (IS Estados, em to.da a parte, ·se dão ·quasi 
s<:>mpre por meio de fórmula,s de conciliação. I sto se fez em todas as 
-épocas e com muito mais :forte -razão neSSeS moment03 em . que, na 
prnoccupação do hoi;n~m publico, deve estar a vida da Patria ·e inte-
gl'ida.de da Republica, ameaç_:ada ·pela mais tremenda das crises; no '.; 
momentos em que o, homem deve esquecer todos oa interesEes subalteT-
no<; .da politi.ca. ·pua rnrvir aos grandes objectivos da Patria em bem 
<la collectividade. (JVJluiito bem!) 

Esta fórmula de uma lista de quatro nomes, fornecida ao Presi-
dente, foi ai ·principio até recusada por S. Ex., que resportd:eu: "E' 
melhor que V. Ex., intermediario em 'uma solução p~cificadora do · 
E~tado, indique os nomes", pois bem conhece · a nossa política. Isto 
.foi .recusado pelo emissari.o, vieram ·os quatro li.ornes e os elementos 
Pilliticoa de então p1'eforirarµ o Dr. Fehciano Sodré. Isto se fez, não 
noT uma singela appro.vaçãq, mas por uma reunião do partido .r,ntão · 
d.ominariie, consultados por telegramma os membros ela Oornmi.5são 
Executiva, aue se .a.chavam ausentes. 

O que foi o pleito, o .que foi ·a ·apuração, o que ma isto perante 
::i. opinião. nine;uem o disae .coui mfl:is franqueza, com mais felicidade· 
ile expressão do que o meu sympat.hico éollega. o talentoso ·Deputado 
S.r. S9uza e Silva, na seguinte M:fta dil'igida. ao Jiwynal do Oommercio: 
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· "Sr. redactor Foi .com grande desvaneci1nento que vi a 
transcripção feita pelo J orn,al do Oommercio; da ligeira i:ialestra 
que tive com um Tedactor d' A Noticia, ·ácerca do caso fluminense. 
Tenho º'bservado a orientação mantid~ pelo Jornal do Com,me1'Cio, 
nessa queatão capital ·para o·; regímen; ella tem sido imparcial e 
elevada; extreme de ·pers'onalismo, e, pOT isso, acredito, de grande 
peso sobTe a opinião. . 

"Póde Eei· · quB alguns não o julguem assim por não conhece-
rnm exactamente os teTmós da :queatão; esta não tem sido ainda 
exposta em éondições de ser de prompto apprehendid·a pelo grande 
publico, dahi a incerteza dos conceitos, o caso fluminense se Te-
sume nisto: dous candidatos diaputaram a presidencia; um foi 
apresentado ao eleitorado por uma Oonvenção, onde estiveram 
rnpresentadas por suas maiorias, 45 das 48 Oamaras, 10 Depu-
tados F edeTaea dentre os 17, 25 E staduaes dentre os 44 (existentes 
no momento) e re-p1;ernntantes ele todos os directorios dos paTtidos 
situ.acionista e -0pposicionista (P. R. O.) do E ata do-. 

"Este foi ·o Sr. Sodré." O outro foi apreaep.tado por si mesmo 
e mais tres cavalheiros, membros de uma commissão dirnctora do 
partido situaéionista que .já havia terminado o seU' mandato. Este 
foi o Sr. Nilo Peçà!Ilha. Feriu-se a ·eleição.'Diz-se que o Sr: Ni lo, 
ex-Presidente do Estado e da Republica, e de consideravel posiç.ão 
politica, não podia · ter sido batido pelo Sr . . Sodré, candidato novd 
na política e simples Tenente de aTtilhari a. Mas, o facto verda-
deiro é que o Sr. Sodré, apoiado pela, .grande maioria do pntido 
situacionista, pela unanimidace do P . R. O., pelo velho partido do 
emin•mte Sr. Miguel de Carvalho, e pelo$ · amigos do Sr. Edwiges 
de Queiroz, obteve i·ealmente cerca éie dous terços do eleitorado, 
O Sl'. N ilo Peç.anha, contando mii. camente com a pe·quena: minoria 
do partido situacionista, com trea Oamaras e com alguns elementos 
es1)arsos dqs amigos do Sr .. B-aclrer, não pôde conrnguir mais de 
um 1:e rço cla"votação. Este restrlta<lo foi comprovado pelosproprios 
fiEcaea do Sr. Nilo Peçanha, pehs juntas apuradoras, presididas 
l}elo.o "Juizes competentes, e, finalmente, pela · maioria da A.ssern-
bléa. · 

"No. capitulo - eleição · - não Ee póde pôr em duvida a 
victoria do Sr, Sodr-é - ta l · a força e . o numern dos element::- s 
11oli.ticos que o apoiaram. Vej 3mos agora o reconhecimento pelo 
pod(?r competente - a AsEembléa. Na Asaembléa a situação era 
e3ta : o Sr . . Nilo estava em minoria - 19 De.putados contra 25, mas 
t inha por si a Mes 1~ 

''Si, porém, por eff.eito do Re:gimento. se tivesse· -cle proé:ícler 
a uma no.va eleição da Mesa, o Sr. Nilo a perderia. pois a rriai.ori!l 
faria outra de ·au.a confiançai. A 9pportunidade para iss·o app'.l-
rnceu com a convocação da Assembléa para uma sessão extraor--
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dinaria. Mandava . o Regimento· e san-0cio.nava a .pr.~tica anteri Jr 
que, para pre~idil~a , fosse eleita uma nov.a M:esa. 1Era . isso um 
.golpe de morte no paTl;ido do Sr. Nilo. Que fazer? lrppedil-o. 
Regimentalmen.te era impossivel luctar contra: a maiqria. iO l"f'-

curso foi o h.abe.a.s -corpi1s n. 1, que mandoú manter a Mt:Jsa na 
presidencia ~l:a ses.são extraordinaria:. Ficou deste modo violado o 
H.egimento e tolhida a maioria de exercer o S<JU direito de elegef· a 
nova Meaa. A maioria prot-estou contra o ftcto do Tribünal, por 
.ser inconstitucional. .Para não submE)tter-se á essa violencia resol-
veu não dar numero para a instaIIação da sessão extraordinaria. 
Dizem muitoa que isso foi um erro, porque maioria não foge de 
monoria. Mas não foi um erro, porque desse modo não era possive1 -
á minoria installar a sessão extr·aordinaria. 

"A minoria tinha o plano de, uma vez installada a sessão 
extqordinaria, fazer a Mesa ·Cassar o mandato .de seis Depuütdos 
da maioria, de modo a tornar-2e ella em ma·ioria (com o voto de 
desempate çlo Presidente.) . Comp . a . ~'Paioria i;ião se sujeitaria a 
esrn acto de prepotencia e de esbulho, .haveria conflicto, e a mino-
ria aproveitaria o momento para destacar-se da maioria, e c0m a 
Mesa .mantida abusivamerüe pelo Supremo Tribunal continuar 
alh~res a s~·s2ão éxp·aor~ina ria e nella p:·o0eder · tum-i:ituariarnent.e 

. e fora daJei ao rnconhec1mento da Sr. -N1lo. Mas, o nao compareci- , 
mento da maioria . burl'ou esse plano, impedindo a instalbção eia 
sessão extraordinal.'ia. 

"lf.as a minoria precisava a: todo o transe forjar 11mv. dupli-
cata; para comeguiJ-o fez o ·seguinte: rnsolveu, sem ter numero e 
sem ter actas nem apuração, reconhÚer Deputado· um candidato 
seu que disputara lj. vaga existente. Sciente d'isso, a mai9ria resol-
YelY compare-cer em massa e acceitar o conflicto a.té. então evitado 
a hem .da ordem. A minoria, sabendo disso, apressou-se. 

"Dous reputados ela maioria, que h e:viam declaraP,o expres-
sa1nente não estar promptos nem dar numero para: os trabalhos. 
foram considerados pela Mesa como estiando prompbo-s para os 
tr abi:Jhos. A sim . fj:lz constar a maioria que tinha 22· Deputados 
promptos, quando, na realidade, só tinha 20. F alti::.va ·um para o 
qno.nim legal exigido para installação da sessão extraordinaria. 
Que fez a nl.Íno·ri~ .? Apenas isto : em. wm,a hora, sem exame de 
actas, sem acceitar contestações, mm a.nnuncio prévio de 24 horas, 
·:rem nenhurpa elas formalidades esfenciaes regimentaes, reconlYeceu 
o Deputado .e declarou attingido o numero de 23, ma1:cando para 
o dia seguinte a· ·se~são de installação. 

:'Mas ·a maioria, chamada a postos, Tesolveu , levada a ·esse 
extremo, ·acceitar, como se disse, .o. couflicto comparecendo ella 
tambem á sessão de installação. :11fa·s, já não .convinha á minoria 
o encontro entre as duas. O nuinero para a installa ção ·já o tinha. 



ella, por tel-o escamoteado. O que ella queria· er·a fazer' a dupli-
cata, e para isso .fez isab : ·' 

"A. Mesa mandou fechar o edifício da As·aembléa· e, dizendo-se 
coacta e ameaçada, alli não compareceu e appellou de· novo para 
o Supremo. . 

"Este conhed~u o habeds-c;orpus n. 2, em virtuüe do qual a 
minoria, separando-se da maioria e a:bandonando o P ah cio da 
Assembléa, foi ieunir..,se em um edifício p·articulàr, residencia <le 
um Deputado. A maioria penetrou no edifício da Assemblél, na 
ausencia. da· M~sa, assumiu a presidencia a Me·sa supplente, veri-
ficou-se irn:mero e, no dia seguinte, installou-se. a· sessão ext re.or-
dinaria. 

Poucos dias de_poi.s , e.sta foi encerrada. Seguira~-~e as -3essões 
preparatorias para ·a ses.são ordinaria. :K a época propria, presen-
tes 26 Deput ados da maior ia, installou-3e a sessão orclinaria, ele-
gendo-se então, na fó :·ma do R egimento, uma nova. Mesa, da con-
fi ança da maioria. Estava as.sim iristallada legitima e l~galmente 
a Assernbléa, repre8entada por dous terços doa seus membros. 

"Foi essa As.sembléa que, obedecendo a todas '.as formalidades 
da lei, reconheceu · e proclamou P residen te o Sr. F eliciano Sodré. 

'"Durante i3so, qu'e fazia a minoria? Reunidos . alguns dos 
seus membros na. casa particlt'lar- acima refori<l-a, pretendénclo ser 
Â'ssembléa insta llacla em sessão extraordinaria, reconheceu Pre-
sidente, não se Babe como, o S:'. Nilo P eçanha, e assim o pro-
clamou . 

. "Temos ·então -o seguinte ·caso: de um lado, a maiüi'ia da 
Assembléa, funccionando legalmente com 2'7 (um reconhecido na · 
vaga exisoonte), dos seus membro.s, . em sessão ordiriaria, ·que reco-
rrhece Presidente o Sr. Sodré, ·após ter verificado minuciosamente 
as actas e os boletins de apuração ela eleição; de outro lado, a 
minoria, -com 19 Deputados, installando-se sem ter qu-oru:rn regal 
-em ses<ão extrao'T'dinr;,1,ia e nessa !:'.essão reconhc-cendo Presidente 
o Sr. Dr. Nilo 1P eçanh a. Dizem muitos que estava no poder da 
maioria im pedir essa monstruosidf:<l-e, -comparecendo no local onçle 
se reunia a minoria e alll funccionanclo com ella. 

" Os que assim pensam não .reflectem que o intui to da minoria 
era justamente crear e manter esta separação para poder livre-
.mente arra11 jar o re-conhecimento do Presidente em "sesaão extra-
-0rdinaria '' . Era materialmente impossivel á maioria penetrar na 
·c[;,sa onde se reunia ·a minoria, porque essa c;oasa era uma resl-
dencia particular a cuja porta -est·a-CÍonavam capangas com ordem 
de impedir ·a entrnda dos Deputado3 ela maioria. fü esses qui-
zessem entrar á força, a minoria gritaria que estava sendo ata-
cada em slt'a séde, e ·não faltari'.1.m justificações em J uizo par a 
provar tudo o que allegasse . .. 
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"A questão resume-se, poia, nisto: Uma parte da Assembléa, 
25 primeiro, depois 26 e agora 27, installou-se em sçssão ext,mor-
dinaria, encerrou .a sessão em seguida, ii:istaJlou-·se .de novo em. 
sessão ordina ria, elegeu sua Mesa, .apurou a eleição presidencial 
e reconheceu Presidente · o Sr. Feliciano Sodré. 

"Outra parte,' _21 a principio, .depois 19 e agora 18, in.stal-
lou-·ae por 'sua vez, em sessão. "extraordinaria", faltando dow.s 
Deputados para. quorum". E, em "sessão extr•aordinaria", reco-
nheceu Presidente o Sr. Nilo Peçanha, sem examinar ·acta.s, sem 
verificar boletins, sem apur.ar a eleição, sem ter suas actas publi-
ca.da3 em qualquer jornal, effectuando suas reuniões, clandestina- · 
mente, em uma_ resid·encia particular. 

· "A lei.. exige 23 DepiYtados para a installaÇtí_o da sessão, a 
minoria installou-se com 20 (um dos Deputados não compareceu) ; 
a Oo_nstituição veda, e o Supremo o declarou:, que em ·sessão extra-
ordinaria ae trate de outro .assumpto que não sej·a o do objecto da· 

.convocação. A sessão foi .convocada para tratar de a Assembléa. 
qual é o Presidente? O que foi r·econhecimento e proclamação do 
Presidente . . E, sem nurn'el'O e contra a Constituição,- proclamou 
PTCsidente o -Sr . Nilo Pecanha. 

"Diga, pois, o grand~ publico: quem é ·o. Presidente legitimo? . 
O Si-. ~ilo? O Sr. Sodré ~ Qual o poder competente pa_ra apural-o? 
O Tribunal? A Assernbléa? Si é a Aasembléa, qual é o Presidente? 
O que . foi reconhecido por 26 votos ou o que foi por 19? O que 
o foi ·em .sessão ordinaria. ou Q. q'ué o foi em sessão extraordinaria? 
E .é até deprimente para o entendimento e para o caracter nacio-
nal que se seja ob'rigado a faze.r estas pcrgui.üas." . . 
·o SR. PEliEmA NUNES -- Tive neceasi:dade de explicar positiva-

. mente a. gene.se <la candidatm1a vencedqra no pleito .de 31 de dezembro, 
pa11a legitimar a nossa sitúaçíio de probidade pessoal e honra política. 

Tendo eu assumido, pàr u'rn compromisso e·· acceito como soluçãe> 
pacificadora do Estado, a ca11didatura de qualquer ·dos nomes doa cor-
religionarios indicados·'- é JJ.em ele vêr que, com seriedade, nem eu, 
nem nenl;mm dos amigos, poderia recuar. 

. Assim procedeu a maioria dos . pohticos do Es~a<lo, e, após a com-· 
bina.ção, realizou-se a grande convenção a que se referiu acima em sua 
entrevista 11m dos nossos companheiros. 

Não nos atirámos a nenhwma aventura política; antes fomos todõs 
a uma obra partidaria séria e digna. · 

Não foi uma acção por preferei;wias pesaoaes ou de rebeldia par-
ti<laria. Ao contrario, o pleito fluminenEe de ambos o.s lados revelou 
confortante maniféstação de civismo e de sentimento democratico. 

Pouco importam os resultados finaes ... 
A historia politi.ca fluni.inenae registrará mais um caso. . . e a 

Republica consignará o mais phantastico attentado aos direitos poli -
ticos ! ! ... 
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Meu Yoto contrario está justificado. Elle corresponde a idé:i .;; e 
ás funcções que me confiaram os amigos. . . · 

E, ao .conchü,r, Sr. Presidente, seja~rue licito urna evooação á vida 
parlam'.entar do. antigo regímen, ·aos velhos moldes de probidade politica 
e ao culto pelos ideaes, que as hellas phrases de José Bonifacio refle-
ctem; "oº culto das idéas deve sempre merecer 'ª preferencia dos homens 
publicos.E.stes não ·são no governo representativo simples individuali-
da:des, eombras que passam para nunca mais voltar - são antes pro-
jecções brilhantes do pensamento nacional. Engmndecem-ae na gran-
deza de seus amigos, nobilitarn-se no 1mcrificio pelos seus companheiros,. 
vivem quando elles viv.ern , para saber morrer quando elll}s ruorTem.n 

Tenho cumprido o mei.1 dever. (Afoitá bern; 11uuito be1n . . O ora.dor 
é vivarnenie c1tmp?·i117Jent.ad:o.) 

SE1SSÃO D1E 2 DE DEZEMBH-0 

O Sr. Far,;·a Souto .- · Sr. Presidente, ·muitas ve.zes havi a eu 
meditado sobre a .attitude que devia ma"nter no debate elo projecto do 
Senado que manda intervir no Estado· do Rio de Janeiro, · para empos-
sar o Sr. Dr. Feliciano, Pires de Abreu Sodré · Junior. Oonfeaso a 
lf. Ex. que, durante largo tempo, ºse me afiguràva ·sufficiente urna sim-
ples declaração de voto , para que o meu silencio não pudesse ser 
levado a conta de wma deserção do meu dever. Confesso, igualmente, 
que até o dia em que lancú a minha inscripção no LiV?io dos Deb,ates, 
era essa minha resolução. Desde -que, · porém, procedi a urna leitm·a 
mais attenta do parecer da maioria da Oommissão, confrontando-o 
com aquelle outro pa.recer, tambem da maioria da Oommissão, profe-
rido na sessão extraordinaria de janeiro, senti-me forçado a aasuni.ir 
urna _attitude outra nesse debate, porquanto o actual parecer. da Oom-

; miseão deixa apenas en.trevêr uma série de questões constitU'cionaes 
de alta relevancia , as éjuaes tangenciam sem lhes entrar no metito. 

Não é, Sr. Presidente, um méro recurso de proteUação que me 
t1~az á tribuna. E', sim, o cumprimento de um dever inilludiv-el e 
fatal. Si é verdade que a,s clesillusões políticas me haviam profunda:... . 
mente calado no espírito, determinando-me até certo -ponto o eles- · 
anilll!O, a certeza ou ·a ev:idencia de um elevei:, <lo qual não me fôra 
licito dernrtar, trou..'Ceram-me a esta ·situação de combatividade ante 
o pareGer d·a maioria da Oommissão de Constituição e Justiça. Não 
foi tambem, Sr. Presidente, uma va:ga ·esperança ou nm appe_llo ao 

-imprevisto, que me fez assumiir a attitu<le que ora, resolutamente, 
aasU'mo, porque, se eu ou~as~-e appellar para -o imprevisto, esse appello 
só poderia. ser doloroso para· nós republicanos fluminemes. Prova ,ro-
busta dessa amarga decepção nós a encontrariamo·s confront·anclo º'" 
doua pareceres do mesmo· anno. 
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.As3iin, Sr; Presitil-ente, cu, deeidida e desassoml;>radamenté, inter-
Yenho no assurnpto evitando, . voluntaria e deliberadamenhe, en.trar na. 
-apreciação d0 .caso politi'co porque julgo· que a·cima de. tudo está o caso 
eonstitucionaL Sa.berei manter o debate n.a altura em. que ellé deve 
i:e1' posto fl em que elle deve p·airam. Evitarei a.3 qtrnstões irritantes 
que transfornrnm ás vezes as. discuss<i>es mais proftni.damente· j,uridicas. 
em dialogos pouco edificantes e que nada adia-utam á ma.teria em dis-
cuss~o. Pedirei veni-a e mesmo desculpa ao nobre Relator -da maioi'ia 
<la Commissão, pela cTitica que tenho· a fazer do sen parncel', permit-
tiudo S. Ex., desde· já, que · eu· faça· u.ma comparação pitt0resêa sobi·é 
-esse trabalho: . 

O pa.recer da· maioria -da Commissão é um mosaico, muito bem 
feito, li.tterariamente; fragilissimo no fundo, posto. que impeccavel na 
fórma. O artista escolheu· todas as côres, as mai•s brilhantes, delineou 
<Os arabescos os mais caprichosü's·, fugiu sempre ele entrai' no merito da 
questão. E' um lindo mosaico cambiante, ond·e, o nobre Relator que 
me perdôe, ha de tudo e pa.ra todos o.s paladares .. 

·Começa o parecer sustentando que "o Preaidente da Republica , 
entregando ·ao conhecimento do Congresso Nacional o caso .constitu-
cional do E st·ado do Rio de Janeiro, procedeu revelando a mais. nitida 
comprehensão de :seus de1eres e por ig\rnl o mais rigoroso respeito aos 
principios constit~·cionaes _ que lhe cumpria fielmente guardar". 

Realmente, Sr. Presidente, o Poder Executivo, encami.nh'lndo ao 
Congresso Nacional a so~ução do caso, agiu dentro da mais rigorosa 

· -0bservancia da Constituiçã9 da Republica~ Neste ponto, o parecer é 
in totum. juridico e . constitucional. Em s·eguida, o pa1:ecer sustenta 
-que "não sendo o ·Presidente competente para decidir de um caso de 
<l.ualidade de Governo, n~o· podia .negar cumprimento ll: uma ordem de 
habeas-corpus expedida pelo . Supremo Tribunal Federal ". Nessa 
ordem de consideràções o parecer ·ainda se manté~n rigor'osamente 
.dentro da Constituição, dentro das leis, pois é indiscutível -qwe ao 
Presidente da Repubhca não assiste o direito de negar cump1;imento 
a uma; ordem de . lwb eio,.s-corpws expedida pelo Supremo Tribwnal 
Federal. · 

A.o mesmo tempo, porém, que o parecer sustenta isso, diz logo em 
seguida: "Quando a materja de um pleito interessa a existencia de jure 
<le um Governo dev~ ser considerada, puramente política e, po1,tanto, 
alheia ao domínio da Justiça." 

Nes ~a nova ordem · dé con3iderações pr<ieegue o parecer, cit~ndo 
tre0hos de constitucionalistas an:;Jericanos, demonstrando que no.s Esta-
dos Unidos da Ameriça do Norte é esta ·a jurisprU'd-en eia unifo~'IDe ela 
Suprema Côrte, a jurisprudencia uniforme adopt·ada tambem pelo Con-
gresso, . isto é, pelos demais orgãos dos Poderes Federaes. 

A.ccrescenta em seguida o parecer uma cita ção de autoria do n'osso 
maior juriscorisuHo, o illust.re e honrado Sr. Ruy Barbosa, no seu 
trabalho sobre o Direito 'do Amicizonas ruo Acre Sépte1itrional e essa· 



citaç.ão, entre aspas, é a confiT~!ação da doutrina defendida anteriQr-
mente pelo . R.elator. 

Dahi eni cleante, porém, o parnoer comeÇa a cambiar. 
Pois s.i o parecer sustenta .que, quando ·a materia ele um pleito 

1nteressa a existenci-a de jure de um Governo, essa materia escapa á 
competencia do Poder Judiciaria, é privativa· da· competenc.ia do Poder 
Legislativo, como é que o parecer diz que, não obstante "é incontes-
tavel que uma aentensra da Suprema Côrte resolve cum.ulativamente 
a materia em litigio, não está sujeita .a revisão de outro poder" e, 
portanto, quando mesmo exorbitante, deve ser cumprida e respeitadã? 

O SR. PALMA - Essa é 'ª verdadeira doutrina . 
O SR. LEÃo ·V:ELLoso - E' a consaquencia .-de toda a se1i'tença. 
O SR. FARIA SouTo - Si, pois', como estabelece concludentemente 

o parecer, a ma teria era puramente política, 'interessava . á exiatencia 
de jmé de um Governo, escapava á competencia do Poder J udiciario , 
como é que o parecer sustenta, a.o mesmo tempo, que, ·tendo este poder 
decidido,' o Congresso não póde maii;; se pronunciai: a respeito? 

O Sn: MELLO FRANCO - A Suprema Côrte é que declara si a rríate-
ria é ou não politica. 

Ella. é a voz viva da Constituição e é de crer que deva decidir de 
accôrdo com a. Conatituição. Si exorbitar, peior será desres.peitar a 
decisão _ do que cumpril~a. 

O SR . . RAMIRO BRAGA - O Sr. Relator não declarou que o caso. 
coucrnto escapava á competencia do J udiciario. Fallou em these.. 

O SR. F AJ1IA SouTo - Pois fallemos, então, em these : o parecer 
conclue de modo formal e positivo, que quando a materia de um pleito 
interessa á existencia de jim·e de um Governo, essa materia escapa á 
compet·encia do Poder Judiciaria., e pertence, é privativa da c.ompe-
tencia· do Poder Legi:slat:ivo. -

· O SR. LEÃO V ELLo·so - Mlas quem ·é o Juiz da competencia do 
Poder J udiciario? . 

O Sn. FARIA SouTo - V. Ex. não está me ente1~deudo. 
O SR. LEÃO VELLoso - Entendo perfeitament>e. · 
O SR. FARIA Souro - Estou discutindo uma these de direito ... 
O SR. LEÃO VEr,Loso - E eu rnspondendo com um aparle juridico. 

· O SR. J\hLLo FRANCO -- O orador es.tá affirmando um principio, 
qun o illustre aparteante, Sr. Leão Velloso, não nega ·: - que a ma.teria 
politica escapa á apreciação do Poder J udiciaTio; mas quem é que 
Jeoicle , em ultim11- .analyse, si a ma teria é ou não politica? . 

o· SR. LEÃO VELLOSO - E' isto : quem julga. da . conipetencia do 
J udiciario? 

O SR .. FARIA SouTo - E' o !Jrüprio R.elator do parecer quem eÚá 
julgando da esphera de ·acção do Poder Judicia.rio; Tespondo a S. Ex. 
com o parecer do Relator. O Relator diz, e insisto mais uma vez, · 
"quando .a materia çlo pleito interessa a existencia de .iu.re de um· 
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Governo, elle escapa á competericia do Poder Judiciario e entra na 
orbita da competencia· privativa elo Poder Legislativo. 

O SR. l\bJ,Lo FRaNOOt - E' um. postulado constitucional o que 
V . Ex. está a.ffirmaudo; ninguem contesta. A questão é saber se tem 
applicação ao caso . 

.O SR. JOAQUIM OsoRro - E' un1 po·stulado universalmente acceito. 
O SR. FAilIA ·SouTo - Si ningu:em. coi1testa, como é que o parecer 

acha. que .a ·Suprema Oôrte, decidind:o de uma materia que diz respeit o 
á existencia de .fvJ.re de um Governo, procedeu de accôrido com a Oon3ti.-
tuição F ederal? 

O SR. MELLO FRANCO - Não disse isso. Affirmei dous prÍncipioa : 
Jº, que a materia puramente política escapa á competencia do Poder 
J udiciario; 2°, que uma sentença do Supremo Tribunal é irrecorrível. 

O SR. LE .. fo VELLoso ~ Mwito bem . 
.O Sn. F .uiu SouTo - ·v. Ex. então fez o que eu disEe : estabeleceu 

aqui uma ·série de theses, mas não fez de:ssas theses applicação á 
ma teria. 

POTque, estahelecer um principio e depois dizer que elle não tem 
applicação ao caso? Não me parece precisamente logico. · 

. O SR. MnLLO FRA.L"<CO - A{firmei esses princípios constituciooaes 
para •aer coherente com o que sempre sustentei neste recinto. Mas a 

~ de·cisão do caso fluminens~, digo eu, não decorre da applicação desses 
. principiàtS, não é necesa·ario recorrer a elles para chega.r á conclu~ão 

do p aTecer. . 
O SR. F AJUA SouTo -- Eu direi a V . Ex. que, em tempo oppor-

tuno, farei mesmo uma remissão a outros parnceres ácerca do mesmo 
assumpto, dados por V . Ex. · · 

O SR. MELLO FRANCO - V. Ex. encontrará a mais períeita cohe-
rencia,. 

'Ü SR. F AIUA SouTo - Sr. P residente, ia "eti dizendo· que o p areoer 
é inconsequente e illogico_ porque, tendo estabelecido principio formal 
de direito constitucional, no emtanto, em seguida, d.á o p roprio facto 
como consummado· fóra do pTincipio que o Teferido parecer eata1Jelece. 

E' um illogiamo, não ha du.v i<la. Mas passemos adeante. . 
Ia eu fazendo trma .analyse ·rapida do parecer, po:rque não 

pretendo demorar-me na tribuna, sinão d tempo n ecessario pai·a esclaJ 
i·ecer o assumpto. 

J á <lisae, no priúcipio, que volwntaria e deliberadamente me .afas-
taYa do caso politico, porque este era. sobr·et:ido irritante e eu desej ava 

. manter o debate na .altm'.a em que elle deveria ser posto, · • 
· Assentado, portanto, pelo proprio parecer da maioria da Oom -

mis.são, que os casos polit icoa escapam á competencia elo. Poder Judi-
ciari.o, logico e concludente seria que- esoo par(lcer .então declar ass~ o 
direito existen te na especie, visto como o parecer collo ?~ sob a eg1de 
elo Poder Legi3lativo a decisão dos casos puramente pohticos. 

· Não obstante o illogismo, o parecer acha. que. não h avi a nenb.nma 
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incongruencia ou não havia nenhuma contradicção no modo de pro~ 
ceder do ·sr. Presidente da Reptrblica, mandando cumprir o habeas-
C01'JYUS e su bmette·ndo o. caso, concurrentemente, ao conhecimento do 
Cong1:esso Nacional, fazendo mesmo uma convocação extraordin_arià 
para tratar exclusivame)lte ·desse caso. 

O SR. LEÃO VELLoso - . O Preaidente recebeu pefüdo de interven-
ção e mandou ·.ao Congresso. · 

O 'SR. F .ARLI. SouTo - Mas o. parecer eat-abelece que o Sr. Presi-
dente da Republica havia mandado cumprir um · luib.eas-corz:nts, que 
immittiu na posse da Presidencia do Estado do Rio de Janeiro o 
Sr. Dr. Nilo Peçanha pelo prazu ele quatro annos. 

E-em seguida diz : 
"Tanto o parecer do Senado como o da Oamara dão como fonda-

mênto da intervenção a existencia da dualidade de Governo no Eatado, 
decorrente, por um lado, da posse do Sr. Dr. Nilo P eçanha, perante 
uma frncção da Assembléa e garantido pela ordem de habeas-oorpus 
do Supremo Tribunal Federal, e, por outro lado, da posEe do Sr. Dr. 
Feliciano Sodré perante a ou.tra fracção da elita .A.ssernbléa . pela · qu al 
fôra, reconhecido." 

E . nesse trecho o parecer conclue : 
"Era esta, . com effeito, a ·aituação existente no Estado na época 

ela reunião extraordinaTia do Congresso J acional. Opportuno era, 
pois. o projecto elo Senado." . 

O proprio pare·cer da Commissão, portanto, volta a declarar que 
a cornpetencia irnra· o julgamento do feito eTa privativa e· exclusiva 
<lo Cqngresso Nacional. 

· Assim, á proporção que o parecer ela Oommissão estabelece um 
principio, vae tangenciando pela queatão sujeita ao seu exame, sem 
entrar no amago e no merito della propria. 

E, para chegar a um resultado, ao resultado a que queria ch~gar, 
a maioria ela Oommissão achou que a situação do E stado do R10 de 
Janeiro se tinha normalizado, porque o Preaiclen te ·Nilo Peçanha 
havia entrado em relação com o Poder Judi·cial'io e com a fracção .ela 
Aseembléa, que o tinha empossado, fra.cção esta a que -acl'herirarn 
algun.3 membros da outra fra,cção. 

E' i:::iteressantissimo: entrega-s.e o reconhecimento da legitimidade 
do Presidente elo E stado, legitimidade j·á de si litigiosa, a uma assem-
bléa tambem litigiosa ! · · · 

.O SR. ME"LLO FRAf'l°CO - A asaembléa não era litigiosa. Tc<los os 
pareceres, as mensagens do Sr. Oliveira Botelho, as opiniões dé V. Ex. 
e de seus dignos ·correligionarioS. . . . · 

·O Su. F.ARIA SouTo - Minha 'não houve nenhuma. 
O Sn. MELLO FRANCO - ... eram no sentido de se affirmar que 

no E ta do do Rio de Janeiro nunca houve ·uma duplicata de aasem-
bléas, que e sa êra a legitima e o que o parecer fez fÓi entregar a solu-
ção ultima e definitiva ·do caso aos poderes locaes. 
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O SR. FARIA SouTo ~ V ou derú:o11 trar que o nobre collega e!rtá 
l alJorando e~ equivoco. V. Ex. disse positivàmente que havia duas 
~ssembléas. 
· O SR. MELLO FRANCO - Não: q1ie havia du·as fracções do Poder 
Legislativo. · · · · · · 

O SR. ·RAMIRO BRAGA · - Uma s-ó Assembléa. 
O SR.· F AR.IA Sourn - ·Não faço questão de termo: 
O SR.. M~LLO FRÂN'co - Mas ha -grande differença. 
O SR. LE.10 V ELLoso - E3sencial no ·caso. 
O SR. F 11.RJA SouTo - Acceito a: -co1Tigenda : o parecer declara que . 

um Presidente tomou possa perante uma <las fracções dessa Assembléa ; 
que outro Presidente tomou posse per ante outra fracção da Assem-
bléa. -O parecer não entra no merito da que3tão, porque· justamente 
o ciue ·se discutiu fo.~ a legitimidad·e do poder que 'havia empossa.elo o 
Presidente do E stado. 

Que importa ·á questão o facto de ter a Assembléa deperecido 
depois -de ter dado a posse? 

lhr SR. DEPUTA DO - A posse · é acto irretractavel. 
O SR. RAMIRO BRAGA - ·Sel-o~hia, si praticado por poder compe-

tente. 
O SR. F _-1.RIA Scnno - 1 A posse é um facto irretractavel. E quanto 

á legitimidade elas a3sembléas fluminenses o Qong1·esso Nacional, por 
duas vezes, especialmente P.ª ultima dellas, votou o . requerimento da 
Commissão_ de Donstituiçãp e Justiça, na qual se declarava que no 
E stado do· Rio não hrcvia duas 31ssembléa·a, e sim uma só, que era pre-
cisamente . presidida pelo cidadã:o Luiz Carneiro ele Campos Ponce ele· 
Léon, isto. é, precisamente aque1la · -que emp-ossou o Dr. Feliciano 

· Sodré. 
O SR. JOAQUIM OsoRIQ - Voto do Senado por duas vezes. 
O SR. FARIA SouTo - Voto do Senado e da Camara. Mas, volto 11 0 

ponto em que deixei a3 minhas considerações. · 
O parecer, tangenciando a· questão_ dá a responsabilidade do jul-

gaiuento da legitimidade dfl, Assembléa ao Supremo Tribunal Federal; 
essa era a questão ftrnclaniental, era justamente a da legi'tin.udacle elo 
Poder Legislativo, porque esse é que estava em conflicto. 

. As3im, o parecer nega o facto da posse, dá esse como não existente 
e entr-ega o reconhecimento ela legitimidade do Presidente do E stado á 
propria Assembléa litigiosa. . · 

E c·omo esse·s dou3 poderes; ambos litigosos, porque o caso estav:a 
sub judice, sob a competencia priv_ati-va do Congresso,. como esse3 dous 
poderes se reconheceram. :p:mtuamente, a Commissão, no seu parecer, 
dá como normalizada a vida juridica do Estado do Rio! 
Tefere, ipso faieto, r econheceu a legi timidade .da outra, quando a es_ta 
se incorporou. 

O SR. RAMIRO BRAGA - A fracção de Assembléa a que V . Ex. ·3e 
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. O SR. FARIA So.uTo - Ma.s eu pergunto : ainda nesta hypothese, 
se ella fosse. verdadeira, o facto da posEe desapparecera? 

O S'n. RAMIRO BRAGA - Foi dada por um poder. ill-egitimo, e, 
tanto esse se julgou illegitimo, que €e foi incorporai· ao outro. 

O SR. FARIA SouTO - Qual ·foi o poder que declarou que essa 
Assembléa era · legitima? 

O SR. MELLO FRANco· - .A propri a fracção da .Assembléa que 
iliw~L . · . 

O .SR. FARIA SouT-0 '--- Estamos em· uma· petição de · principio; era 
um poder de legitimidade litigiosa. a re-conhecer otrtro poder como 
legitimo! 

O SR. RAMIRO BRAGA - Não houve .dualidade <j.e .Assembléa,-era 
u•ma só .Assembléa fracc;ionada . 

O SR. FARIA SouTo - Pouc.o importa o ca-30. 
O SR. R-AMrno BRAGA - O caso é essenc~al , é fundamental. 
O SR. FARIA SouTo - E s~ elle fosse fundamental, como V. Ex. 

diz, então preponderaria a decisão do Congresso Nacional, que decla-
rou legitima .. . 

- O SR. RAMIRO BnAG.A - Opinou apenas. 
O SR. FARIA SouTo - . .. a .Assêmbléa presidida pelo Sr. Ponce 

de Léon. 
O SR. RAMIRO BRAGA - O Senado opinou a penas ; o Congresso 

não decidiu sobre o cw.io. 
:O Sn. J O.AQúnr Osomo - Quando se deu esta fusão das duas 

fraccões? . . 
~O SR. RAMIRO BRA~A -:--- ]?o.r occasião da eleição da Mesa. 
O SR. J OAQunr. OsoRIO - Qúando era o moment_o do reconheci-

mento do Pi·esidente do Estado? 
O SR. RAMIRO BRAGA - Anteriormente. 
O 'S1i. JOAQUIM OsoRIO -:- Então essas funcções, po1· 'um accôrdo 

. amoroso, fizeram um -reconhecimento fóra da época?.! 
'Ü SR. RAMIRO. BRAGA - Esse acto da fracção divergente importa 

no reconhecimento da legitimidade de todos os actos anteriores, da 
outra, tanto · Ee rnuniu á Assembléa preai<lida pela Me·sa 'legitima. 

O Su. JOAQUIM Osomo - V. Ex. dá ma.is valor ao ac-to praticado 
fóra da época legal do que aos actos praticados na época p_ropria? 

O SR. RAMIRO BRAGA ---: São elles, em -acto posterior, que decla-
nun legitimas os actos anteriores ·dos outros. · 

O Si. SrMõEs LOPES - Aü1da que fosse uma Assembléa toda, não 
poderia rever um · acto perfeito e acaobado. 

O SR. RAMIRO BRAGA - Se fosse acto legitimo e não tumultuaria. 
(Ha oidros lipa,rtes .) . 

O Su. FARIA SouTo - .Sr. Presidente. V. Ex. é testemunha que 
fujo ás questões de facto. . . 

E stou . discu tindo uma ·questão de direito e mostrando de modo 
cabal e po·3itivo que o par.eeer da illustrada maioria ela Commissão de 
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Constituição e J ustiça não entr-0u na analyse do «~aso constitucion(lJ; 
:prefer indo . procurar o meio mais h abil e .màis Í1!cil para, <le momento, 
daT uma solução . a esta irritante q1iestão. . 

ü . n o'Qre Relator do parecer da, •Oommissão conclue, poia, entre-
gando· a solução do caso constitucional -. do Estad-0 do Rio de J aneiro 
aos p oderes 10-caes do mesmo Estado. . 

O -SR. LEÃO ·VELLOsa - I sto é que é respeitar a autonomia do 
E stado. ' 

O SR, ÂRNOLPHO .AZEVEDO - T odaa a vezes que esses conflictos 
sej am soluveis pelos poderes locaes, melhor será não inter:viT. 

o 'SR. F ARIA SOUTO - E entre as considerações com que s. Ex: 
borda a ultima parte do seu paTecer; destaco o seguinte : 

".A lei politica da intervenção tem em vista dar remedia ·a uma 
determinada criae no exercício das instituições politicas do Estado, 
cri se esta qúe é a condição essencial da. applicação deste recurso _exce- . 
pcional sómente .aàoptãv:il qwa11Ào o . conflicto internh não e1uxmüa 
solução 1ws poiJ:eres loca>eS.n -

· Sublinho propositalmente as palavras do illu'3tre P.elator, que diz 
mais a<liante :· · · · · 
_ "''A intervenção, quando é <la competencia do P oder Legislativo, 
l'eveste a lla .urnza formal d1a lei ; é votada pelo podex que faz as leis, 
sa11ccionada µelo E:xJecutivo1 p romulgada· -por este e publicada.'' 

O SR. MELLO FRM~Oo -- Sob o ponto de vista formal é uma lei;-
no ftmdo é um acto do Gov.,er·no. . - . · · 

O SR. FARIA. SouTü - "No fundo,. porém, é um acto de Governo, 
porque ao em vez de constitµir. como- to<la lei, uma regra geJ·al abstra-
cta, applicavel no íutli'.ro a todos os fa~tos semelhantes, até que seja 
abrogada, ella se applica, ao contrario, sómente ao passado, e nã.o 
a um caso previsto e de ap.temão determinado; não lhe sobreYive e 
exgota-se po'r sua applicaçãQ a esse caso particular." 

O SR. LEÃcr VELLOSO - - E'- uma liccão de âireito .constitucional. 
_ O . SR. FÃ.RIA ' ouTo - 'Vou respond~r ao nÓbre RelatoT da Oom-
miss.ão com as suas propria,s palavras, quando membro <l.a Coú1missão 
de Oonstitu:ição e Justiça, IJ,O parecer h. 5, de 1914, a respeito do caso 
~CMri. . 

Diz -S. Ex .. tratando ·dii i~tervenção : ª.A. ordem, com effeito, cuia 
manutenção pódé ~r requi..:iitada , se .realiza por via de intervençã9; 
portanto, não é sómente a ordem material, mas tambem, e talvez prin-
cipalmente, a ordem constitucional ob a or<lem material, a mais 
perfeita ,e completa., póde c11mpear desabaladamente a mais affrontosa 
desordem jurídica e constitu'cional, como, por exemplo. quando um 
dos po4eres,. exorbitando de sua esphera de acção, eupprime ·os outros, 
ou· qua:1ul.1J viCÍ1Js de m·ig:e·mr ei'b'Olni lhe illegitimidn.de a invesiidwra ikw 
d:epositarws iJo P od.er E xeçutivo e d.os que .se attri"b·u;em a,. possç dos 
1í'ta'™11.ttos fogishi.tilfJos, ou, finalmente, quando em algum · Estado se 
dá o.. ilu.p"bicato.- d.e Assembliia, _ou. de P residente , ou de Governa.ii1ores." 
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S. Ex., portanta, sustentava no parecer n.· 5, de . l914, que, sob a 
mais _completa ordem material, podia campear desabaladamente ;i 
mais completa desoTdem constitucional e que essa _'38 . dava, jl).staroente,· 
qu.ando a legitimidade de um dos poderes estavru eivada de vic.ios de 
o r1ge:rp. . _. . . --: __ . 
. O SR. l\1lELLO FRANOO - E' uma affirmal}ão que não e~tá em, con·· 
tridicção com o que ai.firmo :agora. .. ,1 · • 

tO SIJ,. FARIA SouTO -:- Vou, Sr. Pi·es~dente; clemonst.rar como .infe; 
lizmente esta mateTia nãó foi devid.a:r;nente ponderada e estudada pela 
ü lnsfre Oommiasão de Oonstituiçã·o e Justiça. E quero demonstrar 
-0 vicio .de origem coin ·as palavi·as do nobre Depu.tado, o Sr. ~rno,lpho . 
Azevedo. No voto vencido que esse illustre Deputado profer~u- sobrn 
o. projecto n. 3 A, do Sena.do, em data de 3 de fevei,eiro d~ste annJi, 
S. ·Ex., fazendo uma analyse detalhada do caso politico é constitucio~ 
nal do Estado ao. Rio, e Teferindo-se á apuração da el~ição presiden· 
cial naquelle Estado, reputou legitimamente feita a· apuração pela 
Assembléa ·que rnconheceu o Sr. Dr. Nilo Peçanha, embo1;a ~pparc
cesse conh·a essa apuração, feita em sessão extraordinaria, uma cri-
tica, dizia· S. Ex., fundada em um artigo da Gonstituição do Estado. 

V ou lêr a& palavns de -S: Ex. : "Apparnceu contra esse açto a 
critica fundada na disposição constitucional do paTagrapbo unic,o do 
ârt. 8°, que prohibiu nas sessões extraordiiiarias ·deliberar a. Assembléa 
sobre materia diversa <la que motivou a .convocação. Es~a critica .s-;e1'ia 
p·nuc13den.te si o art. 2° da iiltima reforma corw;titiicib1&al do Estado do 
R·io ele Janeiro houvesse conservado o dito paragrapho." 

O SR. ARNOLPHO AZEVEDO - Em discurso pronup.ciado no Senado, 
antes. do projecto vir á Oamai;a, o Sr. ETico Ooellio, membro proemi· 
nentc do Partido Conservador, constituinte no Estado, illustre chefe 
republicano, e toman_do parte, portanto, na organização' polit.ica do 
Esta-do, disse quta o 1§: .2º desse artigo tinha sido eliminad-o, ·revogado 
na reforma constitncional do Estado. Reportei-me à essa opinião. · 

O Sn. FARIA. SouTo - Permitta V. Ex. que continue a· l~i'.' Eston 
respondendo ao honrado Relator do parecer da -Oommissão de Consti-
tuição e Justiça com um voto vencido <lie um dos l)l'incipaes membros : 
dessa Oommissão. I sto é: estou provando ao nobre Relator da Oomm1s-
são de Constituição e Justiça que S. Ex. ioe acha em eno quanto ao 
vicio de origem de um dos poderes do Estad-0. · 

Citei as pala~ras do no·bre Deputaclo Sr. Dr. .A.franio de Melló 
:b'np;1co, no parecer n. 5, ·de 1914, quan:do S. Ex. dizia qll'e, embora a 
ordem material -seja perfeita, a intervenção deve ter logar, si a ordem 
constitucional não exisw; e essa ordem. constitucional não existe desde 
que é illegitima por vicio de origem, a investidura do depositaria do 
Poder Executivo. E' esta a these que sustento e subscre_vo, ·sustentada 
como_ foi brilhantemente pelo nobre Relator da maioria. _da .Commissão. 

E, para ·most1·.ai· que o. vicio de .origem existe, eu fui buscar, não 
palavras minhas, mas as palavras escriptas. pe-lo .Sr. Dr . . Arnolpb.o. 
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Azevedo, no -voto vencido a respeito do ·pro.jecto n. 3 A; 'do Senado, 
voto vencido, que tem a data ·de 3 de fevereiro <leste anno, · 
· O 8:&. ARNOLPRO Â.zEVEDo -:-·.V. Ex. não ·deve lêr só essas palav_ras ;. 

pata o i·aciocinio ... 
O Sn .. FARu SouTo - V. Ex. permitta completar meu pensa-

mento. Vou lê:r. S. Ex. dizia: "Mas o citado art. 2° da Teform-a é 
reproqu-cção ipsis 11·erbis do art. 8° da Constituição de 1892, menos na 
parte referente ao para:grapho em questão, que foi eliminado." 

Dizendo o nobre Deputado que a . critica ·3eria. proéedente; si. esse 
paragrapho não tivesse sido elimirrado e, dizendo este paragrapho que, 

·em sessão . extraordinaria· é_ .prohibido. cogitar de -assumpto diverso 
d.aquelle q:ue ' motivou a -convocação, segue-se que, tendo uma . . fracção 
~a Assembléa Flumi.nenae procedido .á apuração presidencial durante' 
a sessão extraordinaria, que. não fôra ·convocada para· a.qu.·elle ·fim, 
o . poder nascido dessa verificação é nullo. . . . 

o. SR. ARN<OLPHO AZEVEDO: - Não foi isso qu-e .ºeu disse. 
. O SR. FARIA SouTa - ... porquanto a assembléa estava c.on3ti-

tucionalmen te prohibida de tratar de assumpto ·.<l.ifferenfo daquelle que 
houvera _siâo objecto da convocação extraordinaria. . 

.O SR. ARNOLPHO AZEVEDO __: Seria criticavel, disse eu. 
O SR.· J OARUIM Oso'.RIO 1

- Apuração é um modo . de dizer; _porqne 
:i:tão havia. actos para apurar. 

_O SR. RAMIRO BIÚGA -- De en.tre os v-a;rios motiv.01s que legitimam 
o acto c1e :Teconhecimento do Sr. Nilo Peçanha, . pela nova assernbléa, 
o illustre awtor do ·vóto em 'oepa.rado se reportou á declal'ação feita no 
Senado pelo ST. Erice "Coelho; mas não é. o unico motivo que justi~ 
fica o àcto de assembléa. . · . · 

O SR~ F A.RIA '8o1JTo -- ·A declaxação do Sr. Erico Coelho ])Óde 
ter grande valoT. J~as não n'o tem para revogar a Constituição .. V. ~x. 
ha dB permi.ttir que leia a Constituição do Estado e a reforma. Não 
me. desejo do ponto de vista em. qwe colloquei a questão. 

O SR. LEÃO VELLO.SO ~- Esse. vicio; ·iJ.3 houve, .. está sanado pela 
at.titude posterior da Assembléa. . . 

o SR. FARIA 1-80UTO - As verificações de podere3, consequentes á 
appro"ação da eleição presidencial: é deliberação da Assembléa _·do 
B stado · calcada em projecto, especialmente e}aborado para esee fim. 
V. Ex.' não ha de querer me obrigar a lê:r aqui o Regimento da. Asse1~1-
bléa. V-0ltemos á Coil'stituição _e á Reforma; não ha nada como. po1 .. 
os pontos nos ii. 

· {) SR. RAMIRO BRAGA -- Nós desejamos qu-e todas es3as quest~ 
sejam ventiladas. 

O ·SR. FARIA SouTO - Aqui está: 
"Constituicão de 189'2. · · · 
Art. 8.º A, A.ssembléa Legislativa, póde ser convocada extraordi-

nariamente pela sua· :Miesa ou pelo Presidente do Estado. 
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Paragrapho unico. Nas ressões extraordinarias nã-0 poderá a A&-
sembléa deliherar sobre :rhateria diversa da que motivou a. convocação." 

Agora, diz. a Rdorma Oonstitu:cional: -
" A'rt: 2. 0 A Assembléa L:igi.slat.iva póde ser convocada extra<irdi~ 

nai'iamente, Ol.J. pefo ·Presidente do Estado. ou pela Me;:;a respectiva, 
sempre que esta representai: a maioTia dos .Deputados."·· 

ü SR. ARN-O-LPHO AzEvEno - E' essa a: differença. 
O Sn.. FARIA ·SouTo - ,Agora, vamos lêi' o art. ·53 da Reforma: 
"Art. 58. Ficam revogados os arts. 6°, exc1usive .§§. 1° e 2°, e 8°, 

exclu.sive' -paragmpho unico, da Oonstitwição d·e 9 de abril de 1892." 
. Portanto, sel'Vin·do-me das proprias palavras do i{obrn Dep{itado 

Sr. Arnolpho ·Azevedo, a critica que ~ levantou em torno da apui·ação 
presidencial,, effectuada em seooão extraordinaria, era pro'cedente:.é.--

0 SR. RAMIRO BRAGA - Não apoiado. · . · 
O SR. FARIA SouTo ~ E si era procedente a critica, nãÓ _ ha como 

fo.gir: a apuração é nulla. · 
O S!,t. RAMIRO BRAGA - Não prohibe. . 
O Sn. FARIA SouTo - Ü·texto é imperativo! 
O · SR. RAMIRO BRA.GA - Em ma teria legislativa. 
o .SR. 'FAIUA SOUTO - Trata-Se de uma deliberação da Assembléa, 

pois que esta s\5 deli-ber·a, nos casos de reconhecimento de pode1'BIS de 
· Presidente ~:la Estado, mediante parecer d.a respectiva Oommissão, pa-

Tecer que, como todos, está sujeito á discussão e app1:óvação. E' ver-
dade, porém, que os prazos regimentaes fil'ram; in totujm,, desprezados, 
diganwl-o de passag·em. · . : 

O SR. RAMIRO BRAGA - Não apoiado. O pareoor passou pelos. tra-
mites regimentae.s, existe, está a'hi tudo isso. ' · . · 

. O SR . .'FARIA •SouTo ---' Pois, se houve , parecer, si elle passou pelos 
1ramites i1egimentaes, si foi discutido e vota-do, houve deliberação. 
E' positivamente isso que eu dizia. · 
· Ü SR. MARÇAL EsconAR ·_ Antes de tud.o, nã.o havia Assembléa; 
minoria nunca foi Assembléa ! 

O SR. :NIELLo FRANCO - Onde estava o Poder L:igislaÚvo Flumi-
nense? · 

O SR. HoRACIO I!E MAG~LIIÃES - Com a maiO'l'ia. Amanhã, si o 
Sr: Astolpho Dutra., com mais cinco o\t sei.s Deputadoa~ muda1'. a ~de 
do Poder Legislativo para uma casa partumlaT, estara este funcc~o
nando regularmente? N em a Mlesa po<lia mudar a séde do Poder Legis-
lativo . paTa uma casa particular, estando este funccionando ~·egular
mente. 

E' do Regimento da A:ssernbléa. . · 
UJ1í SR. DEPUTADO - Para uma .A:s9embléa deliberar é necessana 

a presença da ma.ioria. . . . -
O SR. MEr.r.o FiiAN.co - O· Oo11gresso não reconhece o Presidente 

da Ropu blica .com qualquer numero? ( TrocaJm-se miiitos apa'rte{i. 
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O .orador inte?•rompe o seit discu'l\S.o. ·o Sr: Pr.esidente, fazendo soa,r os 
tympanos, r<t:c l,a.ma K:tfJtençíÍ!o· dos Brs. Depidadios.) 

Ü SR. FARIA SouTo - Havià, eu, Sr. Presidente, lido o trecho da 
ÜC).listituição de 1892 e o trecho -da Teforma constitucional de · 1903, 
coi;icluindo logicamente que a Assembléa não podia: ter feito a apura-
ção presidencial em sessão extraordinaria, .. porque a Oonstituição . lh'o 
véda. A' rnspeito do assumpto, citei as palavras do voto vencido do 
Sr. Atnolpho Azevedo. •S. E x. concluía q1ie, se a Constituição de 1892 
pTobibiu a a1mração da eleição em sessão extraordinaría, a critica a 
esse rnspeito ·aeria procedente; e, desde que ella fosse procedente, insa-
navelmente nulla, por vicio orginario, era a apuração presidencia'l. 

Respondo, portanto, ao nobre ·Relator .d-0 parece~· da maioria da 
Oo:ihmissão com o voto do Sr. Arnolpho Azevedo, quu no parecer sobre 

• o projecto n. 3 B, subscreveu, por seu tun10, o parecel' da maioria ela 
Çommissao. 

O SR. ARNOLPHO AzEv:i.:no - As conclusõe-s, que são as mesmas a 
que ·cheguei. 

O SR. F .. rnu. ·SóuTo - Ora, Sr. Presidente, estamos, . portanto, 
deante de outro facto. 

E'. um proprio membro 
1 
da Oo-mmissão de Constituição e Justiça 

que Tesponde ao Relator <le;sa mesma Oommissão de Justiça; decla- . 
rnndo ou faz,endo sentir que. à apwração prooedida em sessão extraor-
dinaria era nulla, e que, pOl'tanto, o PoéLer E xecutivo, emanado dessa 
~puração ou del1a oriundo, · estava ipso jure, eivado de vicio de ori-
gem. E como diz :S. Ex. quf, quando o vicio de origem eiva de ille- · 
gitimidade-, um dos poderes do Estado, a intervenção se deve dar, cu 
conclu,o, com o Rela~o~· do pa1:eool' da maioria da Oommi.ssão que _ o 
casõ e formal, pos1tivamel1te e concluclentemente de mtervençaõ 
federa l no Estado. · · 

O SR. MELLO F1iA.1."'ºº - Em caso éLe desordem constitucional, 
·ainda mesmo mantiçla a ordem material, isso de accôrdo com a opinião 
que oompre, coherentement-e, sustentei, a inteTvel!-ção só se dá ·mediante 
solicitação d'v .algum dos orgãos dos poderes do E stado. . 

O SR. FARIA SouTo - V. Ex. não diz "poderá dar". V. E x. di z 
'-~se dará". 

Ü SR. Jl&ELLO FRAN.co - A requisição, na hypothese concreta, foi 
feita no dia 31 de dezembro pela Mesa: que presidia a fracção da 
Assembléa que reconheêeu o Sr. Feliciano Sodré. 

Supponha, agora. V. E~. (é objecção que faço ) que essa Mesa se. 
houvesse dirigido por um outro telegrarrima ao Qongresso Nacional, 
retirando o .seu anterior pedido de intervenção: 

·Oomo procederia V . E x,, Deputado F ederal, no caso? V . Ex. con-
tinuava a decretar a intervenção sem embargo elo pedido de rnti rada 
feito pela Mesa? · 
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O Sit. FARIA SouTO - Res.pondo. á V. Ex., e vou responder á obje-
cção .que fonnulou com aa suas proprias palavras. 

Si a desordem constitucional persi·stir no Estado . .. 
O ·SR. :LEÃO VELLoso -'- A desordem desappareceu. 

, O Sii. MELLO F:RANOO - ·Ha contradicção dos termos. 
O Sii. SIMÕES LoP:Es - Ha ainda ·o pedido de intervenção -do 

Sr. Sodré, 
O SR. M ELLO FRANoo - O nobre Deputado labora em um equi-

' 'oco; o Dr. Sodré ·não podia pedir in tervenção . 
.O SR . . JOAQUIM OsoRrn ,--- ·O Sr. Presidente da R epublica trans-

' 1nittiu, e:\.n Menaagiem ao Congresso, -o pedido de intervenção do 
Sr. Soché. · 

O SR. HoRAcm DE JVl;'l.GALIIÂ]!)S -:-- Fui um dos portadorea do pedido 
de intervenção do Sr. F eliciano Sodré. · 

:O SR. MEL:i.o FRANCO - A Mensagem d-o Sr. P r~si<lente da Repn~ 
blica ei1trou n este l'ecinto ás 11 horas dia manhã de 31 de dezembro. 
E. a ql.w horas era a p0isse? 

O SR. HoRACIO DE MAGALIIÃEs - A pos;e era ·em 31 de dezé.rp.1l'o. 
(Trocam-se oi~t1•01s apartes.) · · 

·O. SR. FARIA •Sou T.o - Sr. Presidente , eu c_omeçava a reaponder 
á ·obj·ecção elo nobre Deputado · com as suas proprias palavras ; não 
obstanté a l'etirada do ·pedido de intervenção pela Assembléa, se a 
desordem· constitucional pennanece, porque permanece a duplicat·a . de 
Presidentes. (Apoicu:lo'S e n{f,o az;oiaétos.) · 

O SR. MELLO FRANCO - V. E x. C3tá na petição de principio. 
Quem é o Presidente do Estado do Rio? Aquelle cuj os poderes foram 
reconhecidos pela Assembléa Fhm1inense. · 

O SR. Ho1tACIO DE M AGALIIÃEs - P ela ·maioria da Assembléa. 
O Su. MELLO FRANCO - A. Assembléa Fluminense qual é? E11 

sei bem . 
O Sii. HoRACIO DE :MlAGALHÃEs - Acha o nobre Dep1itado que a 

As.sembléa ·Legislativa póde exercer a:s suas foncçõe.s em minoria? 
u Jl.I s~. DEPUTADO - Qual era 'ª Mesa lega l ? 
O SR. HoRÁ.crn DE MAGALHÃES - E' um principio tumultuaria 

estabelcc.er que as ·minorias governem as maiorias. 
No regimen republicano não .se compre.heride isto. 
O :SJi. JoaQUIM OsoRm - Em ta l regimen quem governa é a 

maioria. 
o s~. RAMIRO BRAGA - Mas a nrnioria , dentro do regímen legal ; 

elo contrario, uão 1seria o regímen ela 111aioria, mas ela brntalidacle elo · 
numer o. 

O $R. JOAQUIM OsoRro _;_ · ~Ias, no . cas.o; a maioria deliberou em 
se3são ordinaria e no período · lega l. 

O SR. PRESIDENTE - P eço aos nobre Deputados que uão intcr-
TOrnpam o oraclo.r, p"orque a hora está quasi esgotuda, 11 
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O SR. FARIA S0uTo . Havia ell' . díto que Nlspondia á objecção 
levantada pelõ nobre· _Relator, com as · proprias palauas· do nobre 
füilator. · - · 

Pouco importa que uma das Asrnmbléao posteriorme1:ite :retire o 
pedido de · intervenção, porque ·a dualidade de governos contmúa da 
mesma fórma. (1vfuib,o bem.) 

E mai-s un1'a vez -sublinho e subscrevo as palavras de S. Ex., 
quand·o diz que "a des-ordem constitucional e juridica se dá quando 
11icios <le· 1origem, .eiv1111n de ilnegiti:midJ.ai!Je a · in'Q Jistidurta ~o d!epositcwio 

· do Poder Ex~c-itrf:ivo .e dos qu,e se (.dtribuern a po8'8e dos ·1'/1J1111uJabos ~gis
lat·ivos, .011, fin:a:lmente. qwanil!o em wm Est(J,Jo s'e . dá a -C/;upUoaba dq 1 

as.'l'im1.blé(J)8 o.u ele p1·esidentes ou de governos". · 
.Abi está a disjunctiva ou. mostrando bem que, embora dcsap-pa-

reça a dualidade .de asseri1bléas, continúa . a de governo, porque o acto 
da posse, como os actos de reconhecimento . de podetes, são por sua 
natureza irretractaveis: • 

O.SR. RAMIRO BRAGA - Quando feitos po;i· poderes legitimos. 
O SR. F A.RIA Sou To -- V . .Ex. me. perdôe, mas continúa numa· 

petiç'ã.o ·de principio. 
. O SR. RAMIRO BRAGA - Eu· considero irretractaveis, como V. Ex., 
. mas quando feitos por po1deres legitimoa. · · 

O SR. FARIA SouTO. -- E·stá laborando o iio:bre Deputado em uma 
petição de principio, porque da legitimidade ou ilfogitimidade de um 
dos .poderes só o Oongl'Bssq Nacional diTá e definitivamente. 

O SR. RA:M:IlW B'.RA.GA - .A legitimidade só poderá ser estabelecida 
por ·preforencia legpl. Não póde sei: estabelecida arbitrariamentie. 

:O Sn. PRESIDENTE ____:_ Devo declarar ao orador que faltam apenas 
cinco minutoa para terminar a boTa. 

o SR-. FARIA ·SOUTO ___:__ Resumirei as 1úinbas observações. 
. Sr. P11asidente, tanfo o parecer é um mosaico .de variegâdas côres 
como o voto do nobre De1:iutado Sr. Amolpbo .Azevedo contém dou-
trinas interessantes a respeito . das deciaões dos casos consti tuciouaes . 

.Assim, por exemplo; no . caao do Estado do Rio de Janeiro, um 
dos fundamentos ou wma das razões de d1ecidir pela qual concluiu · o 
nobre Deputado Sr. Árnolpho Azevedo, é a segui'nt-e: 

_ " . .. .Além diaso.. . . dev.e ainda este projecto ser rejeitado, em 
face . das conveniencias pqliticas da Nação,. que só podem ser preju-
dicadws com o conflicto que o mesnio projecto viria crear entre os 
Poderes Legislativo e J U'~liciario · da Uni ão, justamf)nte em -um rno-

. rnento como o actual, em que toda a: harmonia entre os diversos orgãos 
doa poderes· publicos estaq:uaes e federaes -é pouca em frente das gra-
vissimas difficuld-ades éo1µ qwe o Bra.sil . está lutando na ord1em eco-
n.omica e financeira .. . " 

Esta é tambem uma das razões d.e decidir ele uma ma teria da 
rna13 alta re!evancia de direito · constitucional! De. modo que, todas as 



- 381 -

vezes ,que a Constituição Federal fôr violada, o remedio wrá dado 
. conforme as cÍl'cumstancias políticas do momento, conforme a crise 
economica ·e financeira que o paiz estiv·er atra~essando ! · 

. Eu me · 1'ecordo de haver lido, não sei onde, que tanto eramos 
senhores dos noasos primeiros 'actos, . quanto · escravos dos segundos. 
Estamos adoptand·o a respeito desta materia, que é da mais alta pon-
deração e relev.ancia para a vida constitucional da União e dos E3ta<loa, 
um caminho interessantíssimo: ora o .Congresso Nacional decréta a 
inten~ução, ora b Congresso Nacional procura uma tangente {jUal-
quer e •esgueira~se pelas dobras dos ·aophisrrÍas, sem jámais entrar 
no merito da queatão, ·deixando ao facto consmumado a virtude miri-
fica de haver i·eposto a Constituição. viola·da. 

A este mesmo proposito ha: até o oufro caso do E stado do R~o de 
J anciro de 1910. Dua:S assembléas,· dous governo.s. O Supremo Tribu-
nal deu habeas-corpus a membros de uma e de ouh·a assembléas; uma 
assembléa empossou um presidente, a outra assembléa empossou outro 
1m~sidente. Ha conflicto. O proprio Supremo Tribunal declara in-ex-
equiveis os accórdão.s que havia proferido a favor ·ele uma claa assem-
bléas. E stava .morta a questão? Ahi, sim, era o proprio Tribunal 
cassando a sua propria sentença, revogando-a.' Poia, não obstante i sto, 
dez mezes <lepoi:s o Congress-o Nacional reco~1heceU' legitima ... 

U :rvr SR. DEPUTADO - Por parecer elo Sr. Azeredo, vindo elo 
Senado. · 

O SR. :E'A.U:fA ·SouTo - Uma Assembléa que desde mais ele um 
anno funccionava EBm embaraços e em absoluta corrnspondencia com . 
o Presidente do Estad-o ! · 

-Ora, Sr. ·Presidente, deante ela <leso'rdern dos princípios e a mul t"i -
forrne juri3prudencia qwe o Poder Legislativo tem Sf!guido no julga~ 
mento e n !L apreciação da,s diversas ci:ises constitucionaes do,s E stado.s< 
quando nelles se dava duplicata de asaembléas ou d·e governos; deante 
dessa ·diversidade de doutrin as e ele princípios, constitucionaes 1rns, 
d.e méro interesse, outros .... 

O Sn. L EÃ:o V ELLoso - Não sei se de méro interesse. 
O Sn. FARIA SouTo :.._ ... outros ainda invocados em non1e elas 

couveniencias políticas. deante ainda das i!tcoherencia.s, digo melhor, 
dos illogismos que se encQntram dos diversos par-eceres a respeito . do 
assumpto, resolut.amente, com a responsabilidade que me empresta 
neste momento, a minha posição de representante da Nação, eleito 
pelo Estado do Rio de Janeiro, não pude deixar de formnfar algumas 
emendas ao. projecto em de·bate, para que a 'Üominissão · diga precisa-
mente, con-stitucionalmente, juridicamente, wbre o merito e -sobre .os 
processos de competencia que devem ser acloptados, todas· as vezes 
que criaes identicas se manifestem. 

Trata-se, -disse éu , de materia da mais al ta ;:eleva.ncia .polit.ica e 
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·constitucional, tanto pai· a · a vida da União . como para a vidM. dos 
- ~stados e é preciso que o OongWJSSO Nacional diga c1e vez ... 

O SR. LEÃO VELLoso - ·Entao V . . E x. proponha a regulamentaçãO 
do ·axt. ·6°. · · · 

O Sn.: F .AmA :SouTo - ; . . a qual dos Poderes Federaes· ou do 
Estado compete resolver em definitiva da legitimidade ou illegit.imi-
dac1e dos poderes em c011flicto rios. Estados, todas as vezes que nelles 
se derem dualidades de govenws, ou ele assembléaa. 

·Não formulei emendas ·coín palavi·ais n;i.inhas, tirei"as do p1~oprio 
parecer ela •Oommissão, · .transcrevi os trecho,s do relatorio e apenai;; 
appliquei oa princípios, dando-lhe a fórma de projecto de lei. · 

A primeira das tmendas, de accôrdo com o parecer da maioria 
da iOommissão, manda .substituir o projecto n. 33, pelo seguinte : (Lê) 

O SR. LEÃO VELWso· - Não é emenda, é. projecto substitutivo,· 
O -SR. FAR.I.A SouTo - E . é um substitutivo. Na segunda ernem1a, 

t ranscrnvenclo diversos tnecho·s elo parecer, ·çonclue ele fórma di~metral
mei~te opposta, isto é, pela competencia do Supremo Tribunal. 

Digo eu: (Lê) 
Terceira emenda: 
.A.utes ele proçeder á .leitura clestà emenda, devo perguntar RO nobre 

He1'à-tor se está b~m empregado . o termo excl·usiVOirnente, na parte do 
parecer em que S. Ex. f~rma a doutrina da Íl'l'ecorribilidade dos ares-
tas -da Suprema Oôrte, arestas qwe, embora exorbitantes, não e3tão 
sujeitàs á revisão dos outros Podel'es Federaes. 

O ·SR. MELLO FR.A.Npo - A proposito das ponderações -do nobre 
Deputado, devo d.izer qutJ er a ''resolver conclusivamente". Houve a.Jü 
erro de impieasão. · 

.O SR. F .A.RIA SouTo - Eu não quiz dizer que era um erro do 
impressão, porqiie rea lmtmte a sentença judiciaria resolve exclusiva-
mente a materia sujeita a seu exame, isto. é, só resolve E.a especie. 

O SR. M:ELLO FRANCO - V. E x. poderia até aproveitaT a oppor-
i.lmi<lade para pedir á +mprensa N a"cional que tenha mais cuida.do 

. com os trabalhos -d a ·Oamara. Não ha 11ueio della obecleoor ao que ·a{; 
escreve. 
. Apezar de pedÍl'mos, ·imploraTIJlos, sup1Jlicmwos, como já fizemos 

na Oommissão .em tratamos do Oodigo Civil, vinham i:empre os 
trabalhos errados.. · 

O original dizia - conclusivamente . Vieram as provas com a 
pálavra - exclit.siviamente; corrigi, pondo bem nitido o termo, mas 
continuou · a eer impresso __: excl.u.siv.amente ! 

O SR. F ARIA SouTO - . (Lê): 
Emenda n. 3. 
O SR. PR:Esrn1mTE ::-· Devo declarar ao nob re Deputado que .a hora 

está quasi esgota da. · · ' 
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O SR. · F .A.RIA SouTo Pe·ço a V. Ex. oo digne consultar a Casa 
sobre se consente na prorogação da •.sessão por meia hora. 

( Con1mlbada, a Casa co.ncede a pr'o1'ogiação solicitad,ci.) . 
O SR. PRESIDENTE ·- O nobre Deputa.do , em virtude do voto da 

.Oamara, póde continuar o seu discurso. 

. O Sr. Faria Souto ( c.onbirvuando) - Sr. Presidente, pedi propo-
sitadamente essa prorogação porque deoojo mostrar, de modo formal, 
que não vim á tribuna para tomar tempo; não tenho por habito lançar 
mão ele recurso.s protelatorios; desejo terminar as minhas considera-
ções hoje. 

O projedo 3 B, do Senado, diz o seguinte : 
O Oongl'es'so Nacional decreta : 
Artigo unico: O :Presidente da Repll'blica intervirá no E·3tado do 

Rio de Janeiro para a:ssegurar ao Dr. Feliciano Pires de Abreu Sodré 
J unior o livre exercício elas funcções ele Presidente· do mesmo Estado, 
no quadriermio de 1D15 a 1918, ele accôrelo com a decisão ela respectiva 
Assembléa Legisla.tiva, pera'nte a qual tomou posse ; r evogadas as dis-
po·sições em contrario. . 

S enado Federal, 27· ele j aneiro de 1915. - Urban'Jo Sta1itos da 
Costa .Araiijo, Presid·ente. - ·Pe.dro Augilsto B!Mgoo, 1° Sec1,etario. 
José }/faria lvtetello., 2° Secretario. · 

Ora, Sr. Presidente , é claro que o projecto do Senado precisa de 
um additivo, pois que o Pre3idente da Republica não vai intervir para 
assegurã r ·o livrn exercício . do ·Cai·go de Presidente do E stado, sem 
rno-bili:Zar a: força pU'blica, pelo que precisa estar àpparelhado do~ 
meios pecuniarios. Eis a emenda: 

Accrescente-se: (Lê) 
O Sn.. JOAQUIM OsoR:ro - Os creditoa naturalmente corren1 todos. 

por conta da lei da •emissão. (Ri'.so.) 
·O SR, F .A.RIA SouTo - Tenho chegado ao fim das minhas obser-

vações. Provavelmente ellas não terão agras)ado . : '. 
:O Sit. LE.10 VELLOSO - Ouvimos a V. Ex. com muit_o prazer. 

(Apéiados.). . 
O SR. FARIA 'SouTo - ... porqüe é iwpos9ivel confenh1' tout le. 

monde et son pe1'e . · 
P ·eço mais uma vez desculpas· sinceras ao nobre Relator ·do pare-. 

cer d·a maioria ela Oommissão .... 
O SR. MELLO FRANCO - Não tem de que me pedir desculpas; nós 

nos deleitamos muito em ouvil-o. 
O SR. FARIA SouTo - . . . e ao nobre Deputado por S. Paulo, o 

Sr. Arnolpho .Azc,vedo, pela critica desenvolvida em minha oração:. 
O SR. MEJ,LO FitANCO - O que desejava saber é Q_ual o preferido 

elos projectos de V . Ex., para, na Com missão de J U'3tiça, nós o estu-
darmos mais cuiclaclosameri.te. (Riso.) · · 

e: 



; - 384-

O Sr:. F A.RIA SouTo - Prefiro o do S~naclo. Parece-me, Sr. Pre-
sidente, no emtanto, que as conclusões por mim tiTaclas das p roprias 
premissas estabelecidas nos pareceres que, ainda que rapidamente, 
analysei, levarão ao espírito da Oamara dos ·Deputados a impressão 
de que procedi ua melhor fé, não forçando jámais conclu3ões falsas. 

Todas ellas foram ca-lcadas no proprio texto dos pareceres e que: 
eu tive o cuida-do de fazer transcrever com ·os consideranda nas pro-
prias emendas que remetti á ~esa . . 

.Si me não falha a roemo.ria, neste momento, foi Georges Pascal 
quem, em· uma ca1ila celebre ao Presidente Ulyases Grant, a rnspeito 
ela . instituição de tribunaes militares, nos Estados UIJ.idos, durante 
a guel'l'·a da Seccesaão, para julga-meuto de civis, disse em um dos 
topices maia memoraveis : "A minha obra me1~eceria ·ser relegada á 
infamia, com todos os auctores que nell a cito, si deixa·sEe nesoo momento 
de cumprir o dever que f,lStou cumprindo, chamand.o á vossa attenção 
para-a irregulaTid•ade de julgamentos pronuncÍados por esaes tribunaes 
militares.'' . 

Realmente, Sr. Presidente, Pascal tinha razão. Os tribtrnaes míli-
tares para julgar cidadãos . civis não encontravam assento na Consti-
tuição AmeTicana. 

Sua imtituição tinha si.do ob11a de momento, deante da necessidade 
da guerra. 1 

:Mias, uma vez terminada a guena, não era· p0ssivel que esses tii-
bunaes continuassem a Í}mccional' julgando simples cidadãos . . 

Era por isso que Pa·acal, em phrases inspiradas, appellava para o 
Presidente .Graut, em favoor de um preso politico qualquer, jtrlgado 
por um desses tribunaes. · 

Eu poderia, neste momento, ·Sr. Presidente, para terminaT, para-
phraEear as memoraveis palavras de Pascal. Penso que me sentiria 
relegado, - não direi á infamia - mas a um obumbmmento, a uma 
syncope moral si tive~se qeixado, neste momento, ele assumir, no debate, 
a posição que asaumi. · . 

O q11e de_sejo que f~que, absoluta1úante, ~ limpo é que não tive 
nenhuma preoccupação de o protelar, que não entrei nelle tmzando 
odios, ou ra11cores pessoaes, ou politicos. Uns e outros uão o.s alimento. 

Foi apenas um dev13r, que julguei- inilludivel e ineluctavel, que 
me trotrxe a ~esta tribun!\-. 

Digo isto, Sr. Presiclénte, para que a maleçlicencia não queira 
descobrir no cumpTimento de um dever . .. 

O Sn. MARÇAL EscoBAn - Civico. 
-O Sn. F ,IBI.A. SouTo - . .. cívico diz muito bem V. Ex. um desses 

muitos recursos de que póde usar a éhicana parlarnen.tar. Ésses recur-
sos não estão nós meus moldes; nunca delles usei. 

Os Annc&es da OamJ!.rn aihi estão, attestando o meu modo de pro-
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ceder, sempre recto deante das questõ~s dé ,qu·alquer _·natureza que aqm 
se ventilem. . . . 

Ao terminar, Sr. Presidente, as minhaa observações, devo declarar . 
a V. Ex. que me sentiria summamente feliz se pudesse de qualquer 
fórma ter concorrido para que ruateria de tão alta relevancia consti-
tucional e politica . . . 

O SR. MARÇAL EsconAR - Muito bem. 
O SR. F .A.RIA. SouTo - .... fosse de vez resolvida pelo Congresso 

~acional, por uma lei sábia, que evitasa-e a repro<lucção de factos desta · 
ordem ... 

O SR. MARÇAL Escon.A.R - Vergonhosos . 
. O SR. F .A.RI.A. -SouTo - . .. que tanto nos aviltam perante a historia 

e que tanto entenebrecem a vida rep~blica_na. (Muito bem; m1.iifo bem. 
O ora.dor é muita felicitcido p01· toJps o;s DezJU~aclo.s Jnie.$13'Tl: .J-s.) ("~) 

SE1S'SÃO DIE 3 D1E DEZEM·B'RO 

O Sr . .A rno-lp·ho Azevedo - Sr. Presidente, bem longe estava . . 
-dU de imaginar que teria de tomar parte neste debate sobre o projecto 
dé intervencão n·o Estado do Rio de J aneiro. 

O mod~stissimo voto que · tive occasião de proferir perante a C_om-
missão de Constituição e J ustiça, não logrou, da primeira vez, sinão 
a assignatura, embora em termos lisongeiros, do Sr.· Pedro Moacyr:. 

Era um voto vencido. 
Da ·aegunda vez, o parecer, embora concluído pela mesma fórma 

que Mncluia O meu voto, não fez, ffiquer, referencia aos argumentos 
-de que nelle usei. . . _ . 

Nestas condições, é bem de vêr que a simples opinião do mais 
humilde dos membros da Oommissão de Justiça ( nfio apoiados) não 
deveria despertar interesse na Camara, .a ponto de forçar-me a vir á 
tribuna,· dar as razões ·desse voto. 

O SR. R.A.Mrno BRAGA - O voto de V. Ex. é luminoso e brilhan-
tíssimo. 

O SR. ARNOLPRO AzEvErio - Obrigail.o. Não quiz, porém, o illua~ 
tre Deputado pelo Estado do Rio, Sr. F aria Souto; que eu me con_ser-
vasse modesto como sempre, evitando a vinda' á tribuna desta Casa, 
·que eu frequento sempre com a maior das aver sõ.es. 

O illustre Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, fundamen-
tando •as •auas emendas espirituosas a Tespeito do projecto de· inter-
-Venção, deu-me a: honra de destacar de meu voto uma parte e, sobro 
·élJa, architectou· uma dessas emendas, 

( •) Vide 'eruendas do orador a p~.g . 
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Eis as razões justificativas e a emend·a de S. Ex.: 
"O nobre Deputado DT. ATnolpho Azevedo, nas razões com que 

fundamentou o ·seu voto vencido de 5 de fevereiro do corrente .anuo~ 
1•eferindo-·.se a fls. 14, do impresso respectivo, ao facto da apuração do 
. pleito presidencial no Estado do Rio ter sido feita em se&.são extraor-
dinaria, "diz textualmente" : "Appareceio contrl[L esse cicto critica fun--
dada na disposiçíii.o covut~focrion,al do pciragrapho unico elo arrt. 8°, qiie 
prohibi,a, nas sessãe.s extriám·dinarias, deliberar a Assemb/, fo .sob,,~;. · 
1íiateria diversa da qiie motivou a convocação. Est'í.i criti ca seri a p7í0.:o 
cedente si o art. 2° da ultima 1·efmma constifocional do Est"aào do Rio. 
de Ja·roeiro hoiives'tie cons1erV1aclo o· dito pr.m·agrapho. }.fais o eoitado ci·tt. 2° 
clci R ;c, fonna é repmducçtiJ.o· "~psis verbis'' do art. 8° da · Oo'nstiti1fição dle· 
1892, 11·ve,nos na parte referente a.o paragrapho em qwestão, que foi 
eliminado." . · 

S. Ex. o Sr. DT. ATnolpho Azevedo foi victima da angustia do-
tempo, que lhe não permittiu leitm'a e estudo sufficientemente amplos 
ela Constit·uieão de 1892 e da Reforma Constitucional de 1903 de;. 
E stado do Rio de J aneir0 . ·E isso porque, si S:· Ex. houvesse lido o 
a1't. 58 da Reforma . de 1903, ahi encontraria a ·.seguinte disposição, . 

. que tl'anscrevo litteralmente. : "Art . 58. Ficam rnvogados os arts. 6" 
·exclusivo, §;§ 1° e 2°; 8°, exclusive, Pi(J;ragraphb imico, e-te :, da Oonsti-. 
foi ção de 9 ele .abril de; 1B92. Nestas condições, "proc/::d.ente a critica/', 
ele accôrdo com o pareceD .do nobre Deputado é inexistente a apuração-
p:residencial fe,ita em &e.ssão . extTaordinaria por infringir preceit0c 
illlperativa da Reforma e da Constituição do Esta.dó do Rio . A [Js . .15' 
d.o impresso, coritinuando a deduzir as razões fund_amentaes de seu 
voto, conclue o -Sr. Arnolpho . A~evedo pela inelegibilidade elo outro 
çandidato, "ex-funcci,onaric tidminiJs trativo" e acc.reacenta : Os votos-
dados' aos inel'egiveis são inexisrtent'.~ rJo, e não exli.stind'o o.s 31.000 v'Otos 
ÇIJa(JJo.s (LO Tenente Soicl.ré, ·só restariam, 1 ~.000 qtt1e ,r;i, p1·01n"ia 11iailo1-ia 
1:ec.onhec.eii terem, iiáio dlqidos '·ªº Sr. Nilo P.eçanha, ainda. (J,ÔS1Ím· nem 
tim nem oiitro dos candidatos estaria efoi to e:in. virfad'~ ela dispósi.çãü, 
do pamgrapho u1wjco dJo art. 8°. 11.o ikcret_o n . 1.199, é/Je 1 cie fever'eiro 
éf.,e WlJ. :" . , . . . . . · 

Prov.à,do que o paragrapho unico . do art. 8° da Constituição . de. 
1892 foi expressamente mimtido ·pelo ·a·rt. 58 da R e,forma Constituciôn a] 
çie 1903, e, acce~tando como··fundada a materia d a inelegibilida.dc pel a, 

. qual conclue o Sr; Deputfl;do Arriolpho Azevedo, acce,ito tambem c.omq_ 
não eleitos os dou.a candiqatos; qu~ pleitearam a Presidencia do Est:iqq 
do Rio, teremos, de m,eri#s: a) qll'e ft ·ap:uração presidencial não podia 
ser feita em sessão extraordinaria, ·por a is&o se oppôr o tex~o do pa~·a~ 
grapho unico do art. 8° da Oonsti.tuição ·de 1892, expi·essamente. inir1< 
tido pelo art. 58, da Refqrma de 1903; b) que, Bendo 'inelegível.o c,an, 
didata DT. Feliciano iSodré, são l.nexistentes os votos a . elle conferido~ 
pelo eleitorado; c) ql1e neste caso, nem um, por inelegível,. nem outro 
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por não ter obtido numero de voto,s sufficientes, estão eleitos Presiden-
tes do Eatado do Rio de Janeiro. 

E' esta a unica, logica e inso·phismavel conclusão a tirar do voto 
do Sr. Deputado Arnolpho A~evedo, voto esse que S. Ex. adopta nova-
mente, rectifioado por nós o engano constitucional. E porque não 
creio, e nem mesmo poaso, por hypothese, admittir que S. Ex. colloque 
O art. 28 do Regimento Interno da Assembléa Fluminense acima da 
Constituição do Estado, passando o Regimento a ser a suprema lex 
e . a Ooilstituição a ser apenas parte integrante do Regímen.to; e por-
que estou profundamente convencido da bôa fé e da inteireza de -cara-
cter . do nobre Depwtadq; e porque cump11e inilludivelmente ao .Con-
gresso Nacional normalizar a ordem constitucional e jurídica elo 
Estado do Rio ele Janeiro, proponho; escudado no voto do honrado 
Deputado por S. Paulo, .a seguinte emenda substitutiva: 

Art. 1. 0 O Presidente da Republica nomeará um interventor 
federal no Estado do Rio de Janeiro, para o fim de se proceder alli, 
immediatamente, á eleição para o cargo de Presidente, vago em vir-
tude da illegitimiclade do mandato de ambos os cidadãos que disputam 
o Goyerno naquella circU'mscripção. 

Paragr.apho unico. Os poderes do interventor cessaTão com a 
_posse do cidadão que fôr reconhecido pela A.ssembléa Legislativa do. 
Estado elo Rio, cumprindo-lihe, emquanto duraTem os poderes ela 
interyenção, velar pela guarda da Constituição e das leis existentes· 
no Estado e promover as medidas de Governo necessarias e inclíspen-
sa veis á garantia da ordem e da tranquilli:dade, propulsionando o pro-
grcs5o e a grandeza economica do Estado. 

Art. 2. 0 O Governo abrirá os credito& neceasarios á execução da 
presente lei, .até o maximo de 300 :000$; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala elas sessões, 2 de dezembro de 1915. - Faria Soúto." 
Si o nobre Deputado quizesse interpretar o meu penaamento, côm 

isenção de animo de qcL'em não tem no assumpto nenhum outro in-
teresse sinão o da argumentação, teria procurado antes do. eit.ado 
trecho do parecer o começo do raciocínio que vinha ·desenvolvendo, e 
do qual faz parte. 

Dizia eü : 
"Competindo á Assembléa Legisla.tiva, pela Constituição de 9 de 

a·bril ele 1892, art. 26, n . 18, apurar a eleição do Presidente e Vice-
Preaidentes . do Estado, as duas fracções daquella corporação exeroe-
ram essa elevada funcção, e cada urna dellas proclamou legitimamente 
eleito o respectivo carreligionario, clàndo logar á dualidade de _Presi-
dentes e Vice-President~s." 

"Pelo decreto n . 1.199, de 1 de fevereiro de 1911, que regula o 



IffOcesso eleitoral, arts. 99' e 118, as mesas eleitoraes devem remetter, 
dentro de 48 hoi'a3, sob registro do Co1:1,eio, quando a eleiÇão fôr p;ira 

. Presidente e Vice-=Presidentes do Estado, dD'as cópias da acta lançada 
n.o livro competente, · seu.do uma, acompanhada elas assignatums elos 
eleitores, á Secret~ria da Assembléa Legislativa, e outra, acompanhRda 
da tespectiva lista; á junta de apuração parcial (>art. 99), devendo 
a apuração geral. dessa. eleição ( art. 118-) ser feita pela Assernbléa. 
LegiE-lativa na sua primeira l'eunião. 

O Presidente da Assem bléa, Sr. João Guimarãe3, entendeu que, 
tra:tandQ-se de ·as3Umpto eleitoral de natureza urgente, a expressão 
legal do art. 118 - . primeira reuni.ão da Assembléa - devia ser 
interpretada em sentido literal e que, tendo passa<lo o prazo dentro 
do qu:al devia estar a A3sembléa já de posse · <las authenticas da elei-
ção, era caso de cumprir, mesmo ·em sessão extraordinaria, a disposi- . 
ção do art. 158 do Regimento Interno, que es-tatue expressamente: 

"Art. 158. Tres di~s depois daque-lle em . que, pela lei eleitoral 
tiver terminado ci prazo dentro <lo qual devem ser remettida.s as actas 
dos collegios eleitoraes, ·o Presidente da Assembléa marea1'á para 
ordem do dia sub?equente a eleição de uma Oomrnissão de nove Depu-
tados, votando-Ee em seis -nomes para apurar e verificar os poderes 
do Presiden.te e Vice-!Presidentes do Estado." 

E vem por ahi . o Mciocinio sobre o caso da Assembléa. 
Então dizia eu: Não é procedente a critica contra o Presidente· 

da Assembléa, o Sr. João Guimarãe.s, por parte dos partidarios do 
Sr. Sodré, em .referencia á interpretação que dava ao art. 2° d.a 
Reforma Constitucional, eliminado delle o paragrapho unico, qD'e só 
foi revalidado pela dispostção do art. 58, que a mandou manter, uma 
vez que os proprios conservadores do Estado do Rio, · pela voz autori-
zada do Sr. Erico Coelho, chefe do partido naquelle Estado, não dizem 
só que o paragmpho foi eliminado, mas que foi até revogado. 

Quando eu · tinha feito primitivamente o meu parecer, do qual 
supprimi grandes tre-chos, porqD'e estava excessivamente longo e todo 
o tra·balho muito longo não é lido, eliminei .a parte relativa ao dis-
curso do 'Sr. Erico CoeljJ.o, como eliminei tambem a argumentação 
produzida pelo illustre Senador Ruy Barbosa a proposito de ser legal 
a apuração feita. na sess~b exiraordinaria -da Assembléa, por não se 
tratar de um acto legisla,tivo, mas de uma attribuição urgente, com(} 

· é eS3!3 assumpto eleitoral. · 
Então reproduzia no parecer a .argumentação do Sr. Erico Coelho, 

que di.z: 
O Sr. Erico Coelho - fü·. Presidente, o silencio do Senador flu·-

roinense, unico presente '3rº debate deste projecto que ameaça a auto-
nomia politica do Estado elo Rio ... 

O Sr. Leopoldo de Bulhões - Apoiado. 
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O Sr. Bri'co OoeUi:.o - .. . meu ·silencio aeria . imperdoavel tanto 
mais quanto vejo o Senado laborando em equivoços. ' 

Acima das · paixões partidaTias como conflagraram o ·Rio de 
;r aueiro, preoccupa-me a ordem constitucional da Republica; e divMso . 
11ão é o pensamento do Sr. Pinheiro Machado, meu n_obJ.'e amigo e 
valoroso· chefe dos republicanos ·conservadores. 

:P,evo· declarar que deixei· de ir ao Palacio do Oattete pedir veniá 
para 0fferecer .ao .Senado esta emenda substitutiva ao projecto :. · 

"O Congresso N acion·a1 decreta : 
Artigo unico. E' autorizado o Presidente da Republica a 

noniear cidadão, da sua escolha, na qU:alid.ade de interventor, afiin 
de convoca•r o eleitorad-0, vigente em 1914, a proceder ás eleiçõea 
presidenciaes do Estado do Rio parn o quadriennio de Governo 
ainda não encetado regularmente, e empossal' os eleitos; . oomo_ a 
Assembléa Legislativa os investir nos mandatos r~preaent~tivos." 
A p1'3sente Mensagem: do Sr. Presidente da Republica é a narra-

tiva verdadeira da perturbação constitucional no Estado do Rio, fri-
zand-0 S. Ex. ·ci rcumstancias do facto, eventuaes de contra-ates. · 

·De facto, no Rio de J aneiTo, os repTesentantes da ·Asserribléa 
LegüJativa scindiram-se em dou ·grupos: .a minoria installada•'em 
um edifício; a maioria noi,üro, ambos na Capital do Estado do Rio, 
delibera11do de per si cada grupo de Deputados. 

U rn gmpo agiu e-orno poder verificador das eleições aos logares 
de Governo, cingindo-se á Constituição do Estado, é ao Regimento da 
mesma Assembléa, e dahi prockmou os ci4adãos eleitos . .. 

Outro gmpo agiu como poder· verificadoi; 'd•as eleições aos-lagares 
de Go'verno, c-ingind-0-rn t ambem á Constituiç·ão do ·Estadó e· ao Regi-
m2nto da .mesma As.semhléa,·e· dahi prodaniou os ·cidadãos eleitos. · 

Em ·contraste, a minoria dos r·epresenta·ntes · approvolt . as eleições 
e r e0onheceu- os eleitos, durante .a ·sess·ão' extraordina'J.·ia· da· As·se'mbléa; 
ao -. passo que ·a maioria dos l'epresen:tantes approvou as eleições-, e reco-
nhéce·u os eleitos, odurante a ·&ess-ão. ordri.naTia d.a · Assemb1éa, · <Ji:t'da 
grupo :de ·Deputados a · seu modo partidario. · 

Era licito approva1< as eleições aos logares· ·de · Governo, ·durante 
a i::i:>:><r;ãf.l e"l(traordinaria . da: Assembléa, o -anno passado, e proclamar 
oa eleitós ~ (Pausa.) · · · 

Certo que ·sim; porquanto o art. 2° da· Reforma· Constitucional, 
decretada em 190'3, . revogowo · art. 8° da Consti:tu;ção do E stadó; pro-
mnlgaâa em 1892, eliminado·; o paragrapho que proihibia ·<leliberar em 
ses:são e'..'..'iraordi-naria .. da Assembléa sob1'iB assumpto-- extraí1ho"· ao· ·mo: 
tiva da c-onvocação. · · ...... ,. · .. 

· Claro é que, em sessão" OrdinaTia da Às&embléa, O · anno passãdo:, 
era licito approvar as eleições aos lagares de Govei·no ·na fórma , d:a 
Constituição do Estado, ·nada. alteràda nesse sentido. · . · 



.- 3.9.0 .-

Era regimental a Mlesa que presidiu os trabalho3 da Assembléa 
em. sessão extraorqinaria? ( Pau.sa.) 

Sem duvida alguma, visto que o § 2° do art. 15 . do Regi.inento 
da Assembléa, toqante á sessão de ai:>ertura legi3lativa , preceitúa nestes 
termos: 

. . · "Ap.ós a retirada do P:residente elo Estado, a Assembléa p'.roceclerá 
á eleição da ~esa, que deverá servir durante a •3essão legislativa ordi-
naria. .ou ex_traor-dinaria., · e, conclui da a mesma, de nada mais se tra- ' 
tará." · ' . 

Por conseguinte; a Mesa e~eita úa sessão ordi~aria · da As~em
bléa, em _1913, era a Mesa regimental em ses3ão extraordinaria <la 
Assembléa, em. 1914, p_ara todos os effeitos. · 

übj.ectou-se que a Mesa, ém sessão extr-aorclinaria da As3embléa, 
inic.io>U· o exame das authenticas eleitorae3, antes de receber das juntas 
apurado.ras diplomas. quaesquer. · .. · . 
· E, seguindo assim a: demonstrar a legitimidade do t'rabalho apu-

.1,ador· feito ·peJa minoria da Asaembléa presidida pela ·M'esa legal, 
c.onclue : 

"Mas o ar-t. 158 do. Regimento da Assembléa · permi. tte dar começo 
ao J?rbcesao do reconhecim,e:nto dos eleitos, tres dias depois de termi-
nado o puz;o ela lei; den.~ro do qual devem ser remettidas á Mesa a~ 
actas dos different(ls c.oll~gios eleitoraes. 

Demais, objectou-E"e ~U'e a ap.pi:ovaçã.o das eleições aos lagares de 
Governo e reconhec:imen~o dos eleitos, pela minoúa da Assembléa, 
em sessão: extraordinaria, são actos nullo.s, porque a easas deliberações 
deviam assistir Deputado$ em num.em ele· 23:, pelo ,meMs. 

Oomtudo o art-. ;137 âo Regimento da Assembléa determina· que 
na 5"' sessão c.onEecutiva ba.stam 16 Deputados presentes, afim de· 
appro.var OJ.Jr rejeitai· o a~sumpto ·em ordem do dia, desde que ·a deli-
be11ação . seja pQ'r 2/3 do~ votos. 

übjectou-se, de mais a mais, que a ·Mesa em sessão e-xtraordinaria 
da Aasembléa, l,lão inseriu no ergão de publicidade dos setrs trabalihos 
legislativos os annuncios chamando cidadãos interessados nas eleições, 
aos lagares do Governo, a apresentarem aos sua·a Teclamaçõ.es; e, ao 
cn vés., a Mesa fez aHixar por editaes semelha:ntes .avisos. · 

O caso foi que o J 01Pyial do Oommetrcio, o orgão de publicidade da 
Assembléa, recebeu taea· annuncios da Mesa; entretanto commu:nic0u 
«e· acha,r imped.icil:0 ·de 1n~eúr na folha os avisos regl.mentaes." 

Não lia demonstraç~e · mais completa da legálidade <lo acto da. 
Asselll!bléa, de a.cc©-rdo cpm a opinião de um··dos chefes do Pairt]do 
00n ~crvac1or, á qua·l me referi no. meu voto, para di:zer que a critica 
11ão era procedente, porque, feit.a ao Presidente da _·Assembléa, alca:n-

. çav.a,.- em uJ.tima :ana1yse1 a esse chefe. conser:vador .<mja 'opinião com 
a daq·uelle coi.ncidia. · . · · . · · 

Em seguida,: eu ius~ria a opinião do Sr. Ruy B'arbosa; dem:on-



._strando que na ;iessão extraordinaria não estav~ a As·sembléa. impedida 
. de tratai: .do reconhecimento;·. d~ poderes . do Presi<l::e:rite : do Esta~Q. 
J)flp~is de largas considerações, diz o S-:i: .. R.\1Y B~,rbosa: . . . ; ..... , 
. . '. O Sr. Ruy Bqrbosa - Os c.a,sos de força, , maior e os ass~mptqs 
que não são legislativos, oµ .~quel'outros q1J.e pelo,s: termos . das· -l~i s 
-çm vigor impuz.eram á Asserub.Iéa cfo1;eres que tenham de ser· úe.cêss&-
1:ünuente exercidós setn demo r~, 'e é o . qué . se dá com' a .verificação â.Õs 
ppderes do Presidente el,eito, porql).e o art. ~158,. • d~ .. mesmfu Oon.sti.tuÍ-
'Ção do Estado, detei.mina: "Tres ~ias . ãepois .daqu_elle .em que, . pela 
lei eleito.ral, tiver Wrminado o. pralzo dentro do qual devem Eer remet-

.. tídas as actas dos differentes collegfos · eleit.ora~ s, · ~ PresiclerÍte da 
.As,oom?lé~· m::treará 'para ordem do "dia · sub.~equ~~1t<i~: a . elei~ão de 'um~ . 
Çqmmrni;;ao ,de .nove Dep.utados, votan:do"se em seis nomes, para ·apurar 
e "ve~·.i#cai~ . os p9qere_s <lo . . Presiden,te . e _ 'Vice-Fresiden,te~ .. do . EstHa b::' 

. Ora, sel).hores, este prazo : é de 48 horas, &~gundo o artigo 90 da 
lei ele,itoral. , : · . · . · . , . ·.· ";. ·.. · .. ·, ... ·· . · - ' •. 

Estava, pois,, reunida . em ses~ão exhaordiiiaria a Assembléa . do 
Est::rdo; perfizera-se o p~·azo estipula4.q 119 ai;tigo· 158 da Co.nsti~ui'ção, 
<J;> .tres" dias a.Hi marcado'\; o prazo, e:mfiip., .està·be~ecido. . . . . .. · 
· Em face·; pois, do art '. 158, a.: .AS:sembléa Legi3lativ;a., tin~a de . 
. proceder . á verif~ca~ã9 .de p9d!~res do Pi~~~~dente ek~to ... A funcção de 
<.JUe se tratava , não era trpia funcção legislativa. A · funcç~o que se 
iratà''. '.1 ei·a u1;n~ fvn~ção. que tin4a prazo cei;~q, ·que tinha de se.r exer-
~ida nos 

1

.dias fixa.do_s· em .l'f! i. L,ogo, Sr~ . . Senaqores, muito legithna-
_ 'm~nte funccio:q,ara .a Aasemblfa . :Degislativa, ·do Estado, procede.nqo 
.á v~rificaçãC> de poderes .. dó Gove1:nador elefoo, e .qu'ai:ido este, coín 

· ·o titulo ,d<? . se~ , i1ecOIÍhecim~pto ~?J:~f!~i~o pela M:ea,a . dia ·Asse~b!éa jã 
. 1'€cb11he_c1da como !egal, C9I).1]/.are.ce1:1: d_()ant~ do T,ribunal, s?hci_ta~do 

·o ha.beas-cÓ1"p-1.ts para, a sua manutenção ll:o cargo que constituc1011al-
:meiüe lhe . competia, . não J inha outro . caminho ,a seg~fr ? . Tri1;>u~t11, 

. :Sinão recoi1hecer o· facto· conéui1únadó,
1 

c·eder • ao dfreito · verificado, 
dar a ·força . legàl ao· titulo Úeado pela" ~utoridia

1

de'· co~petente. N;ao 
. bouvçi. põúanto, . intervei;ição nenhumili. da autot\dade · judiciaria tjo 
.do1I\in~o eX;traj.udicial das attrilniiÇ:~~~: de qualquer · ~~tr9 po.der .. · .·. 

Eis, senl.io,re~1 ~.ortanto, . ~xammado o parece\, 1.tª. p_ane relativa 
.aos factos qu~ ~qnstltue.m o ca,so d'o. ~sta·do do Rio. .. . , 

O Sr . . Açl..olplio, Gordo - E' sop.h,isti90 nesia , p~rte. . ~ · . .. 
O $r . .Rtty Bairbosa - Nestà · t)a~·te, co~n. a 'de.vida v~nia, . dfrei que 

-0 parecer- é sophistico ·e ' inexacto . . N~o .é fiel aos "factos e ii;roga, ao ' 
Sup:-~1no;. ~ribmrnl accus1·ç,ões evidente.n;i.ente . gratu~'tas, ,infupdadas ; e 
injustificadqs." . . , , .... . : · ·· ... ".· - ·., 

o Sit. JOAQUIM Os~J.tr.Ó _:_ :M\ls: :iió caso_ não hÓljve- força. maiol', 
não hOlJVe urgen.cia, porque,. pela Oonstititiçã'o, haveria v..wa .reunião 
ordinari~ em ag9sto, e . a posse do . ]=>residente. só ~}~1ha . de · ~ei: , (:')m 

~ezen;iqi'9 -. . .· .;.: . ,: ·:· 
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O SR. ARNOLPHO AzEvEIÍo. ~ . Estou lendo a maneita por· :qu~ <> 
·Sr. Ruy Barbosa justifico.u o actó de' se fazer a apuraçãd em sessão 
extraordinaria. E' possivel que haj·a outras -di3posições que detei;IilÍ-
nêm modo differenté· de proceder. O que é verda·de é que a· Aséembléa. 
pelo' facto da prohibição de trata·r ·de assumpto~ legislativos outro& 

·que· não · os tjüe determiriararri a · convo_càção, não · estava prohi·bida ·de 
' tratar da .apu.r.ação. · · · _ 
·· ·. · O Oonáelheiro Euy . Barbosa argumentou e ·a · argumentaçao" delle: 
· mé •aerviu para 1'esponde1· á crit~ca . · . · . ; 
-· ··· :O SR. FAR!A SouTo --' Para não transformar o debate em dialogo, 
declaTJ) que Tespondérei a V. Ex. em tempo opportuno. . . 
. '. - o S:R. ARN•OLPHO AZEVEDO ~ Não E·ei si V. Ex. assistiu á in'inha. 
:·explicação· desde o começo. Eu ·disse ". que o parecer úa muito longo,. .. e, por ist~, ·el'iininei ·deHe algúmas de su~s partés e . entre ellaá 'ess·a 
-- a que me acabo de referir, o que deu ' logar a que ficas·se _a argµmen-
tação, :do parncer sem.· a explicaçao que eu dava com o·· díscutso do 
Sr: Erico Coelho e a ·,exposíção do. Sr. Ruy'Búbo·sa. · · · 

·O SR. FARIA -SouTo. · - .Ouvi a explicação', mas para' não trans-
formar O discurso em dialogO-,"Tépito, eu me ' permittirei a liberd::i,de de 

··:responder ·depois. · · ' · · · · · .. · . · ·. · · 
· . .O · SR. ARNOLPHO AzEyEI!O _: E ~u terei muito 'pr~z_é'r ·e,I!l º}rv}l~õ-

0 SR. FARTA -SouTo · -',-' Precisava. fazei· esta dechração para "que · -v. Ex. 'não tomasse· como. Í/oÚco caso, .estando pxesentei n'ão o a:partear_ 
. : . -o SR. Airno~PH.Ô AZEVEDO - E a: prova de 'qué era essa a argu-
·::~;~nta~ão · que sêrvià de base: _ao ii-ieu t:_abalho; ~stá. nSl tre~ho, do ~áf~-
;cm .de3tacado, .no qual ·ve:µi :~r. oo.nclnsao, mais àdeante: · . · · · 
: " ~'A objecção ae que es~a apurã.çã:o não ·foi .foita em tempo ~i'oprià, 
110 p'assb que iÍ maioria dos I;>~putadoi dá · Assembléa 'Leg;islativa ·fez-

. :outra . e.m" t~l'npb -0pportu40, depoii dás .apu:çaçÕes parciaes e já em 
· sésíiã6 .6rdi.núia; não seria ·uma · àbjecÇão procidente, iiorqu:e entre li:fu. 
·· ~cto soh~rano,' :ao qual iião há reciU:r'so , praticad'o pqi· autifridllde éohí:-
j)et~nte. fói~â ·do, te,myci ''.vroj:n·io;' e o que em_ teiJ:ipo liabil :foi: produzid'o 
' por autoridade"iri.competei,lte, riingue'm 'hesitará, em· 'direito,: e'!fr ·iJ're-
ferir -0 que'' provei Ó de 'qii:em · tinhà· pÓd:er ' legitimo púa pàti.c~lco, 

; visto como nãci ·b..i; ·:illaí.or4ef~i~o ~o'· qüe ~ -falii_ de p~cl'e_i/' . ... t . -

· Eata conclusão; bem. se ·vê, e:sta>;a fiha:~a: · á argumei}taÇão '.gué eu 
r.~1;1PP:t:imi_ p~rá~ não _alollg~r · ~· írie?,)ar~céy. ~·~· seg:i:1~da. A :a ~utr:i parte 
. que~ ~rvru · dê as3umpto. ,ás erp.~,ndà'.s ·_do illu.stre De_r>üt~do , sobre a 
"~neleg~b~l~dade dó T~.i:iente , S,()_d:ré·_,e a, ' cÕriooqu~ncia,· a. g1~e ', lé~ava es§a 
· melegibthdade, de sé proceder, nó Estado;' a · nova .. é1eigão; v'l~to conio-
·º· Sr: N,i~o . Peçan~ai não pi_nh_a~ al~~P~~do,_co_~I1º.Aeter~Ín1.(t1í{ele~-

'. toral; mais da mstade d.a votaçao;:·do outro .candidato: · ·· · . 
·. ~' .. ' _Então . S1:J-ppi1mi eu' o treph'o' 'refeiê:n:te ·a: êisa . piúte . da in~Iegihi1l
;:âade é apr6veitavâ o' ensejõ 'p~ara :;refutar is .ao-dti'iuas. da etnerida"'d<> 
Sr. Erico Coelho, no · Sen(ldo, que são aa mesmas do nobre· 'Dc"putà'd<> 
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pelo Estado do Rio, mandando intervii· para: · annullar as eleições, sol> 
e_sse fundamento, e proceder-se ª' novo pleito. . 

Diz o manuscripto -0riginal na parte qüe supprimi do parecer: 
"Ainda assim, nem um ·nem outro dos candidatos, estaria -eleito, 

em virtude da di·aposição d-0 paragr.apho Ul'l.Íco do art. 8° do decret<> 
iJ. . 1.199 1 de 1 de fevereiro -de 1911, que s-0 admitte o reconhecimento 
do immediato em votos ao inelegível, quando tiver reunido, pelo menos, 
metade dos votos pol' este . obtidos, porque, no caao cbntra.rio, far-se-ha 
nova eleição para a qual se considera prorogada a inelegibi"lidade 
definida naquelle decreto e 1ou~ras Jeis. 

Para que se não julgue· ser gratuita: é-ata hypotheEe de inelegibili-
daide do Tenente Sodré, caso tivesse sido legalmente ·proclamado Pre-
sidente do Estado, _·aqui transcrevo o parecer ·do illustre Deputado e 
acatado jurista Dr: 'Prudente -de Moraes Filho, publicado pela im~ 

-prensa · c1esta Capital, no dia dai eleição presidencial fluminei1seJ 12' 
-de julho de 1914 : · . "º que se quer . saber ê si um ci·dadãô que exerneu o cai·go de 
Prefeito Municipal no Estado do Rio de J aneiro até menos de sei:s: 

:mezes ant.es clã 'eleição ·de Presidente desee Estado, póde rnr eleit<>· 
par a esse ca.rgo. 

· · Penso qu~ não. . . _ 
A <Constituição do Estado ·do Rio de Janeiro, promulgada em 

9 de abril de 1892, declarou inelegíveis -os cidadão$' que ex!-lrcem car-
-gos, emprego&, commiasões ou. officios remuner-ados do ·Estado -Ou · da 
União .com exer.cicio no Estado; os que occuparem cargos <le policia,. 
embÕra· não remunerados; os concessionarios ele favores do Estador 
os contratantés ·de obi·as publica·s estaduaes, os concessionarios e:. ci:m-
·tratantes de favores· e obras da União dentro -do Estado e os ·que admi-
"nistr·arem emprezas qu€ gozem _de favores dos meamos · (a.rts. 17 e· 45) . 
lvf\as, aécrescentou:: ~'a inelegib~lidade deixa de · existÍT cessa:nd'O "1à: 
·causa . seis niezes antes dá eleição" (pa.ragraphcf uniCo "do ' art. '17) . . 

- A. Reforma ·OCinslitucional" promulgâd:a em 18 de setembto de· 
· Hf03 determin-0u, no ~u a1't. 49 : "U m:a lei especial regnla:rá <J tiró-
êesso · e as iucompati-b.ilidades -eleitoráes, -d€ accôrdo com o dispostrr 
na Constituição e na presente reforma." · . · · 
· Duás fomm "as leis eliaboradas pe.la Assemb1éa Fluminen;ie · -sobre-ª materia:· a de n. 781, de 14 de :riovembl:ô dé 1906, e' a de n. -975·, de. 

24 de novembro de 1910,· estando todos' os seus díspbsitivos consoliel:a'dos-
:e ·regulamentados pelo decreto n: 1 . 199, de 1 · àé' "fe.vereiro de .-1.911r 
·que, ntls ' seus aii-ts .. 5° e 6°·, diz :· '' ·' · · · · 

"Não podem ser eleitoa Deputados : ..... <· 
I. Os cidadãos qúe exercerem . cargo·s éommissões ou. offici'os re-

·munerados · do .. Esta.d.o ·ou dtls ·. municijJiós; eni qualquer parte; ou ' d.e-
. outro. Esta:clo, da União e ·.do · Distrieto Fede1'al,' ·0oin ·exerc1c.io no-
. Estado. ·· · - '· 



II . 03 que occwparem cargos de poli.eia embora não reinunerados. 
III. · Os concessionarios de favores do Estado, . contratantes · de 

: <lbras publicas est·aduaes, os .concessionarios de favores e obras da 
União, denfro do Estado, e os que adnü11istrarem emprezas que gozem 
de favores do Estado, ou da União, dentro do Estado. 

Pa.ragrapho ruiico. A inelegibilidade -deixa ·ae exiatir, cessari.do-
a causa tres .me1Zes antes da el~ição . . · 

Art. 6. 0 Não podem eer eleitos Presidente e Vice-Presidentes do 
:Estado: 

I. Os que são inelegiveis para Deputados." 
Do é;xposto verifica-ae que a )Ie(cll'ma .Constitucional não· modi-

ficou o prazo de seis mezes a que se rafere c:i .. paJ:a.grapho unico do 
art. 17 da Constituição, ao coutrari9, revigorou es-se prazo, ordenando 
.que o proc~sso e as incqmpatibil-idades_ ele.itoraes fossem ~·eguladoa por 
1ei especia,l; de 1accôrr10 co_m o r)isp,osto na Cons•til;ú'íÇão. Logo, o dis-
positivo do art. 5°, paragrapho unico, da lei eleitoral flumin~nse,
reduzindo ·de seis para fres nnezeis o prazo · marcado pela Constituição 
e não alterado pela Reforma, é, positivamente, iucci:t;1.stitucional. . 

Esae prazo continúa a ser de s-eli-s meze.s. Contra a Üo)lstituição 
1.1ão prevalece a lei ordinaria. 

Resta~no s apurar si 1ntre as pessoas declaradas inelegíveis -pela 
Co11stituição e pela legislação e1eitotal flumine:t;1.se, estão incluídas ·a~ 
que exercem os cargos de prefoitos municipaes. 

Estes éargos foram creados pela Reforma- Constitucional de . 18 
<Je setembro <le 1903 : à) nos municípios em que o E.stado tiver sob 
sua responsabilidade pecuniaria serviços de caracter municipal; .b) 
nos municípios que tivererp. contrato8' celebrados com. abono ou fiança 
<lo EstaJoJ' · (a.rt. 31, § 2°, n. 2). São funccionarioa d:e nomeação do 
P:residente . do Estado, de~nissiv.eis ad nut·nm, ·com ordenados fixados 
por lei ordiJ;J.-aria estadual e pagos . pelos municípios ( arts. 31 e 32'). 

A. OoiILstituição não <ae Tefere e.xpre~stü.nente á i11ie)'Elgibili.dade 
das autoridades ou funccipnarios municipaes, mas a leg~1ação ·e1eito-
rnl os inclue entre oa in~~legiveis , quando declarn táes ."os cidadãos 

"que exercerem cargos, commissões ou officios i'emunerados do Estad0> 
ou dos .municípios, em qm,tlquer parte". . , 

Quer, po·rtanto, se coµsidere o prefeito como agente do Executivo 
.E stadual, como -delegado do Governo do Esta·do, no município, quer 
<)Omo autoridade ou funccionario municipal, sendo ,o oargo, eommis.são 
ou ·-officio Ternunerado, como ~é, tor:p.a o ·cidadão ·que o exerce, ou o 
e4erceu até menos de Eeis mezes antes da eleiçã~, inelegível para Pre-
<iidente do E stado. · 

Nesta parte, .a. legislação. eleit~~al do Rio de J anêiro é pei;feita-
.mente const.ituoional, J;,..o legislador -ordinario não ·~e póde negar- a 
faculdade de ampliar os : casos de inelegi·bilidadé ou de incomp-atil!i-
lidade eleitoral estabelecidos na- Constituição. · Foi o que elle fez, decla-
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.1·ando tambem inelegíveis. os cidadãos que ~xercem ·C'argos, cornrn;is.soes 
oit officios municipaes rei.mun.erado.s. O legishdor commum exo-rbitou . 
ua parte em que reduziu a trs mezes o prazo .. de seis mú es exp-re3sa-
lilenie marcado pela Constituição e mandado respeitar pela Refo;rma 
Oonstitucional, como teria e:x;or.bit.ado tambem si em , vez de ampliar 
liouvesse restringido os casos de inelegibilidade exprese·os na Consti-
tuição. · 

Este é o meu ·parecer S. M. J. 
R.io, 11 de j:ulho de 1914 . . -;- Prulde.nte de MorO-iJ.S Filho;" 
De tudo quanto fica exposto deve então concluir-se que .a emen.da 

do Sr. Erico Coelho, mandando . fazer nova eleição no Estado do 
Rio, traduziria a siituação legal e seria . remedio :constitucional~" 

E' a emenda do Sr. Deputado Faria Souto calcada sobre uma 
parte do meu voto. · ( Contiwwando a lêr}: 

"Absolutamente não, por varios motivos: 
· 1. 0 A i.µelegibilida<l,e ·só attinge o ·Tenente Sodré, e a emenda 

·mandava .eleger novos :více-pre.sidentes, .quand.o os votados não eram 
. inelegi veis ; 

-2. º .A. intervenção da União em negocios ·peculiares do Estado 
do Rio, nesta <::mergencia, :ai ÍO·sse cabiv.el, nã9 podia ser arbitraria: 
teria. de cingir-se á escolha entre dous. pretendentes ao Governo, dos 
quaes um é, forçosamente, o legitimo inandatario ·d.o povo ·fluminense ; 

3. 0 En.be o-s dous grupos de Deputados, -reunidos em Aasembléa 
Legislativa, um e.stá organizado e funocionando na fórma- da Consti-
tüição e das leis d.o Estado e ais ·defrberações deste , em materia de reco-
nhe.cimento de poderea de seus memb1;os e do Presidente e V.ice-Presi-
dentes do Estado, são soberanas e não ha poder, neste regimen, que . 
possa inv::hdal-as, sem violar ·a Constituição Federal; 

4. 0 A Assemb'.léa Legislativa, que funcciona na fórma da lei e 
que é o unico poder competente, já fez apuração. da eleição presiden-
cial e proclamou eleito Presidente do E stado do ~io, para o qua.drien-
niO"-iniciado em 31 de dezembro proxiino, o Dr. Nilo P.eçanha; 

5. 0 O Presidetne, legalmente reconhecido pelo pode1· competente, 
está l;la posse legitima do '.Govérno çlo Estado e nem o Congresso, nem 
nenhum 0U!t1·0, poder publico federal ou estadual encontra na Cori.ati-
tuição da Republica uma anica disposição que lhe permitta a deposi-
ção do P-resiqente de um Estado da Federação. · 

O que a referida emenda pretendia no. Estado do Rio de Janeiro 
era a · repi·oducção, quasi completa, do que fez ·no Ceará o Governo 
passado. não faHando: em sub-'em~mda, a consa:gração da doutrina das 
·ÍJils.tr1Icções, <Willl que pará lá seguiu o interventor, para accentuar-lhe 
a semelhança e cicatázar-lhe os predicados." · · 

No voto que dei então e vem annexo ao parecer n. 5, as»1m me 
exprimi, continuando a desenvolver a argumentação. 

Esta aqui no impres:so e 'Por isso deixo de lêr.; 
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Para maior escla.recimento do a..ssumpto, entretanto, citarei o vote> 
ciue ·devia proferir na reunião da · Oommissão de Justiça, ·marcada 
para 30 de dezembro, .e que por falta de numero não ·se effectuou, 
demonstrando assim a minha coherencia desde as·. primeiras manifes-
tações de opinião ·a respeito deste caso. · 

O vot-o era o 33guinte: 
"Declaração i!Je vofio - Quando subscrevi o voto do Sr. Mello 

Franco ao pai·ecer n. 34, de 19'14, desta · Oommissão, requerendo o 
archivamento da ::Mlensagem presidencial de 8 d~ outubro, ácerca do 
caw politico do Estaido do Rio de Janeiro, acceitei os conceitos <la-
quclle illustre parlamentar, que assim textualmente se exprimia: 

"i0om essa Mensagem, foram submettidas ao · conhecimento do 
Congresso, as duas Tepresentações recebidas pelo S.r. · Presidente da 
Republica:. · 

Da leitura e exame dessas representações, parece resultar que <> 
Sr. P..residentê do Estado do Rio, não solicitou a · intervençã-0 federal 
no dito Estado, ainda que, depois de affirmar não ser da eompetencia: 
do Executivo Estadual decidir em ultima instancia a questão que alli 
ora se agita, · tenha concluido a ·sua exposição nos seguintes termos: 

· " ... submetto ao .alto criterio de V. Ex. ·e dos poderes politiéos 
da Nação, para que vo'lte 1 á .no.rmalidade a vida política do Esta.do 
do Ri:o de Janeiro:" 

: . ,A ·outra representação parece mais . explicita: ".recorre aos pode-
. res politicos da Republiqa , para denunciar . perante elles a alta 
l\fagistraiura Judiciaria dq ·paiz, e 1ei:mina com .as seguintes palavras :· 

"Nesta emergencia, sentindo-se; a: Assembléa Legislativa cerceada 
em suas :att.ribuições, r.eCiOfT're aos po<lere-s politicos da Republica. para 
que, tomandó ·conhecimentp dos facto s anoTmalissimos que amea.çam· 
perturbar a vida . política do. Esta do, a paz e a tranquillidade publicas, 
·app~iqiwrn · a.o·. caso o ·rerr+18dio· ·cümtilnc.ic1nal 'qne em :i ua " sabedoria 
pareCler ··· acertad:o." .. ' .- · · · · · 

Em· ambas ' essàs' rcp.re~enlnçõea, especialmente na segunda,· ia 
reclamação é"contrn medidas ' do Snprnrnt> Tribnnal :Federal, rclátivas 
ao mo.do- por que decidiu ·questões · sujeitas ·ao seu julgamento. Quanto 
a· essás 1·eferencias, duas são as opiniões. que' se podem ·auscitaT :-. 
. ' l~, . .tod-a·1 e ·~qualquer- guestã-0, que ·occorrer e fôr concernente ; ao 

Parlamento, tantrJ da União cómo . dos Estados, deve ·ger · examinada, 
discutida .e jtilgada ·na · p1·opria · Oamara, .em· que· a, mes~a· questão se 
agitar; e nãi:r em · outro ·logar. E~ opinião de Blackstohe .. ·, · ~. ·. ·<· 

2ª;. uma. questão, quando mesmo · ·seja conce·rnénte ·a·, uma O amar.a, 
e:; tenha: '·sido ·de·qidida ·:nessa · :Oamara, pó de ·: ser · examinada f' .. alhures, 
desde que tenha relaçãci ' com :direitoa que 'se· e:Xerçam fóra: :e ' indepen~ 
dentemente·da ·Oamai·a; .. 

Esta Casa ·do ·Oongre&so. Nacional; ·qualquer que sejili, .. ·dentre cssea 
dous criterios o que ·lhe determine os ·1:n:otivos ·de::julgar 'neste mo:m<'mto 
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a queatão do desdobramento da Assembléa Fluminense, em dous gru-
po3 de Deputados, deve, entretanto, abster-se de entrar na apreciação 
:dos julga.dos proferidos pelo Supremo Tribunal F ederal porque, acceita 
aquella primeira opinião, ao Senado, e não á Camara, competia apu-
Tar a responsabilidade dos Juizes que, porventura, houves~m exorbi-
tado de ·aua competencia constitucional. (Oonst., a-rt. 57, .§ 2°.) 

Adoptada a segunda opinião, a de que os tribunaes judici-arios 
podem vir em soccorro de certos .direitos inillviduaes, mesmo quando 
na manutenção destes estejam implicadas questé)ea de privilegio par-
lamentar, a Cama-ra d~wia ·abater-se igualmente de apreciar os referidos 
julga.dos, precisamente po!.'que, ·em tal hypothese, constituiriam elles 
puros actos emanados da autoridade ·-competente, que escapariam á 
censura .de outro poder. 

Depois de varios argumentos conducentes a affirmar que o caso 
não era nenhum dos que, pefo .art . 6' da Constituição Federal, deter-
minariam a intervenção nos negocios peculiares ao referid-o Estadq, 
a ser decretada, conforme a hypotheae, por qualquer dos pcderes 
IJoliticos federaes, terminava aquella declaração ·de voto pelas seguintes 
textuaes e concludentes palavras.: 

"ü que, porém, é certo é que,- no caso ~xposto ao Congresso nos 
documentos ora ·aujeitos ao nosso exame, não foi solicitada a inter-
venção federal para dirimir a questão suscitada no ·seio da Assembléa, 
uem exist:e uma dualidade do •Poder Legislativo do Estado. 

Aceitada e constitucional é, pois, a resolução adopta.da já pelo 
Senado F ederal e proposta no pareeer desta Commissão, mandando 
que se archivém a Mensagem presid.encial e os d.ocumentos que a 
acompanharµ, feita a devida communicação a.o Sr. Presidente da 
Hepublica. 

Assim opinando, voto pela conclue-ão do parecer; e, precisamente, 
porque voto pelo ar-chivamento, deixo, coherente e logicamente, de 
tomar conhecirn.ento de meritis da questão que, pe1ó dito a.rchivamento, 
se demonstra não ter incidido na esphera de attribuições do Congrn~so 
Nacional." · 

De que modo vol ta esse ca.so a p:·eoccupar de novo a attenção do 
Congr.esso? Dil-o o parecer nas seguintes palavras, resumidamente : 

"Reprernnta a Assembléa Legislativa conti·a as tentativas de crea-
ção de dualidade ·de Governo no Estaido, do Rio de Janeiro, alimen-
ta-das pela indébita intervenção do Pod.e·r J udiciario Federal, noa 
negc-c.ios estaduaes. Allegà a referida Assembléa que o Supremo Tri-
bunal Federal, depois de haver reconhecido ·a Mesa sob cuja. direcção 
se reuniu a exígua minoria da Assernbléa, em edific;io pa-rticular, para 
o qu~l se mudara, reconheceu Presidente do Estado do Rio o Exmo. 
Sr . .Senador Nüo Peçanha, ao qual outorgou um alvará de habeas-
.corpus, asSBgurando ao dito cidadão a ent-rada livre no palacio do 
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Governo, podendo nelle exercer durante os quatro annos seguintes as 
funcções de Presidente elo Estado reforido ." 

A representante pede· um r<imedio constitucional, que evite a 
grave turbação -do regímen politico assegurado pela Comtituição 
Federal e as consequencias necessarias da situação conflictuosa entre 
a autonomia do Estado, que se cleferiderá e a acção .u3urpadora do 
J udiciario . Federal, tentando comprimil-a. 

Exposta asaim a questão, vemos que nada mudou em seus cara-
cteres intrinsecos 

0

-e extrínsecos, que possa determinar a intervenção 
do Congresso Nacional, porque aquillo contra o que repr.esenta agora 
a maioria dos Deputados fluminenses é a ·consequencia logic"a e inillu-
davel do facto que determinou ií anterior representação. 
. A dou.trina sustentada tão erudita e brilhantemente pelo Relator 

do parecer, sobre a competencia exclusiva dos poderes políticos para 
dirimir questões politicas, e a incompetencia. do Poder J udiciario para 
resolver t.aes assumptos, é a verdadeira doutrina constitucional,· que 
aqui de novo affirmo, como confirmo mais uma .vez a de que ao Con-
gresso exclusivamente cabe a attribuição de resolver, por prefer.encia, 
os casos de ·dualidade de poderes politicos que, porventura, ·occorram 
nos Estados, dect,etando a intervenção federal, para o fim ele manter 

· contra o outro o poder qu
1
e julgar_ legiümo. . 

Por outro lado, tambem não é possível contestar quie o bellissimo 
voto do illustrado Sr. Pedro Moacy_r, quanto á situação dos demais 
poderes publicos, em face dos julgados do Poder .Judiciario e quanto 
á compet.encia deste para p.eixar de applicar leis, que considere incon-
stitucionaes, e pa·ra invalidar actos tidos por illega:es, é uma verda.qeira 
photographia da figura extraordinaria que, no organismo constitu-
cional, ·apresenta esse po-qer proeminente. ' 

Mas,· no ponto de vista em que, · desde .a primei·ra hora, me collo-
quei, p~ra examinar o chamado caso do Estado do Rio, não é neces· 
sario o ~stU'do aprofundaqo dessas doutrinas, nem a demonstração ele 
·serem ou não as verdadeira~ pelos seguintes, além de outros motivos: 

1 º, todos 1reconhecem que, nos factos trazidos ao nosso conheci-
mento, .. não ,houve até agora nenhum doa .casos de intervenção pern;iitti-
dos pelo art. 6° ela Constituição, que cahisse na esphera d.e attribuiçÇée 
elo Congresso Nacional; 

2°, as representações dos poder.es locaes contra incursões do Judi- . 
ciario Federal na orbita legal de suas privativas attribuições nãó são 
meios adequados a< impedir ou a remediar tn.es abusos, -ai elles existi-
rem, porquie o Poder Legislativo não é revisor elos actos · elo Poder 
Judiciario; · . · .· . . 1 

3°, as ordens, decisões e sentenças desse poder ·só podem ser revo-
gadas, rnformadas ou inv11lidadas por elle proprio, mediante a propo-
situra elas acções competentes e interposição elos recursos legaes. · 

4°·, no regímen <la Constituição de 24 de fevereiro aó ha, contra as 
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exorbitancias do Judiciario, o· remedio legal da responsabilidade por 
' prevaricação ou abusos de poder e o· reme·dio moral da cond.emmtção. 

pelo juízo severo da1 opinião publica, força respeitavel e, nas demo-
cr·acia·a, sempre poderosa e temível. 

. Continúo, pois, a pensair que 0 voto de .archivamento só póde ser 
logico e coherente, abstendo-re de apreciar de nieritis a questão trazida 
ao Congresso pela representação dos ·fleputados da Assembléa Flui:ni~ 
nense." 

Ora, Sr. Presidente, pelas palavras com que o nobre Deputads>-
justificou as suas <emendas, calcaéLas sobre trechos do meu voto, que 
agora venho completar com as partes eliminadas na occasião, porque: 
era longo de mai.s,. e não foram só estas eliminada·s, muitas outras taro·~ . 
bem, porque estava extenso, o parécer ainda assim não é peqmmo : .. .. 

O SR. RiuL VEIGA - V. Ex." deveria· publicar o parecer na. 
integra . . 
· O SR. ÂRNOLPHO AZEVEDO. - . . . parece que ha da minha pa:rte' 

uma improbida.de nas declarações que faço sobre a Constituição do 
Estado do Rio. 

Eu, no meu parecer ,- não digo que o paragrapho foi revogado~ 
Figurando a a:rgumentação de que u sava o Presidente da Asse.mbléa, 
para interpretar essa parte da Constituição; eu dizia que ·elo. art. 2<>-
da Reforma foi eliminado o paragrapho. 

De facto, o art. 2° da Reformai Rão c0ntém esse paragrapho. Não-
quer isto . poréin, dizer . que elle tenha sido revogado, como disse o 
Sr. Erieo Coelho; quer apenas dizer que do art. 2° da Réorma elle 
não faz parte. · . · 

Justifica-se, portanto, que o Presidente da Aasembléa não tomasse-
ern consideração . esse paragrapho, que só foi mantido por uma · outra 
disposição. Explica-se que elle désse essa int.erpreta.ção ; em todo o caso· 
nem ella. seria necesaaria:, porque,: nas sessões extraordinarias con:: 
forme demonstração. brilhante do grande brasileiro, o ·Sr. Ruy Barbosa, 
póde-se tratar de assumpto extranho, desde que não seja assumpto--
legislativo. E elle figura innumeras hypothesea em que o · Congresso 
será forçado a tomar deliberações a respeito de outra ma.teria. 

Foram estas razões. que me trouxeram á tribuna, para justifica'r 
a parte destacada · de mi1}ha · opil}ião, manifestada na Commissão "de-
Justiça, e . que não logrou ·ainão a a·ssignatura do :Sr. P edro Moacyr. 

Creio qne, com estas considerãções, tenho demonstrado cabalmente· 
a minha honestidade de jurista:, na ~nterpretação que· fiz da Consti:-
tuição do Estado do Rio e .da Constituição Federal. (Mwit.o bem; 
anui to be1n. O orado1~ é niiDito c1111n1J1Íiment.aito.) · · · .. 

O Sf. Joaquim Osorio - Meu voto será pela approvaç~o do· 
·prójecto do Senado. . 

· - Assenta ein manifesto equivoco o parece!' <la maioria da Oom;... _ 
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. m1s.sao de Constituição e Justiça -desta Oamara, quandô sentencia que 
-0 fundamento .do projecto do Senado para intervir no Estado do Rio 
já não existe, pela ces·sação actual ela existencia da dualidade de assem~ 
hléas no referido Estado. · 

O fundamento do projecto do Senado foi sempre outro, entre-
tanto: consistiu sempre no · facto de ter sido reconli:ecido, proclamado 
e empo.ssado· Presidente do Estado o Sr. Dr. Feliciano Sodré, pela 
unica Assembléa Legislativa legitima, pois nunca reconheceu outra 
que. a della. 

Por duas vezes o .Senado reconhecera que não havia dualidade de 
Assembléas Legislativas, consequentemente não havia dualidade de 
Poder Executivo. Havendo, porém, o Supremo Tribunal Federal con-
cedido ao Sr. Nilo Peçan:ha um habeas-corpi1is para exercer o Governo 
<lo Estado pelo prazo de quatro annoa, estabelecida ficou a dualidade 
_do Poder Executivo. Verificada a dualidade, tratou o Senado de apurar 
qual o po"<ler legitimo, e, lê-se no parecer da Commissão .de Consti-
tuição e Diplomacia do Senado: · 

"Dada a dualidade de Governo, ·devemos verificar qual o podei 
legitimo para se pronunciar sobre as eleições estaduaes, que é o que 
a Constituição do Estado estabeleceu, gaTantido peh Constituição 
Federal, e examirrar em 

1
que sentido se pronunciaratl11 03 p·oderes coID.;· 

patentes. . 
Ora, é notorio, já o decidiu o Senado, sobre parecer·es desta Oom-

missão, já o declarou o E\r. Presidente ·da Republica em sua Mell3agem 
que a maidria: dos mempros da Assembléa Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro na época propria, no _edificio proprio, depois de conhe-
<Üar as apurações parciae~ exigidas pela lei vigente no Estado do Rio, 
rnconheceu e proclamou Presidente desse E stado, pelas · eleições alli 
l'ealizada·.s - o Sr. Dr. Feliciano Sodré. Portanto, o poder unico com-
petente para se pronunciar, reconhecido pelo Senado em ·suas expres-
sivas votações, é a Assembléa Legislativa do Estado do Rio, que, pei::. 
maioria dos seus me:rqbros, por sua vez, reconheceu o rnferido 
Dr. Sodré. Vê-se, p.ois, p equivoco da nobre maioria da Oommissão. 

Que importa que, hoje, tenha se dado a fusão das fracções que 
formavam as asaembléas em questão? Tal situação de facto, não póde 
:ter o effeito de annullar uma situação de direito. Lê-se nos pa.receres 
1·espe.ctivos das Oommissões de Justiça do Senado e Oamara: 

"Só ha no Estado d,o Rio de Janeiro um Pre3Ídente eleito, reco-
nhe·cido e proclamado : é o que 9 foi pela Assembléa constituída pei.a 
maioria dos representantes. reunidos no edificio proprio da Assembléa 
F luminense. · 

Decidir qual -dos dou:s ç,idadfos é o Presidente do Estado. do Rio 
'-é obra feita na Mensagem do Sr. Presidente da Republicã de mo(lo 
tão claro e documentado que não exige repetição fastidiosa. · O Sr. Feli-
.ciano Sodré . foi reconhecido, com todas .as formalidades legaes, pela 
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:maioria . ·da itnica Assembléa · Legislativa do Estado; é, poi:tanto, o 
Presidente do Eetardo do Rio de Janeiro, e como. tal, deve ser reposto 
no cargo de que foi esbulhado pela acÇão revolucionaria, apoiada no 
despacho exorbitante do Supremo Tribunal ... Poi.· estes fundamentos, 
já estando a questão fundamentalmente discutida, é a Commisão de 
Constituição e Justiça de parecer que sej·a approvad·a ·a proposição · 
eenatorial, que i·ealiza o direito na especie." · · 

Com effeito, são estas as palavras do Sr. Presidente da Republica, 
em sua Mensagem deste anno: '-' Abroquelada pelas duas decisões ·do 
Supremo Tribunal, a · minoria ant.es 'de se proceder ás ap~wações p'ar~ 
ciaes nas sédes -das difforentes cir.cumscripções administrativas, effe-
ctuou, em s·essá;o ext~1aoràinariJa, a apuração geral ·do pleito e i·econhe-
ceu, como Preaidente eleito, o Dr. ·Nilo· Peçanha. 

Por sua ve2l, a 1ruaioria, em·.s'.es>sÕ:o ?rdin;wria, re~lizcida n.o e'difieiio 
destinado aos trab1aUws pa?·wmeri,ta1res tomou· conhecimento das avu-
raçõe.s pa1•ciaes exigidas pela lei, procedeu depois á apuração geral d11. 
eleição, reconheceu e proclamou Presidente do E stado do Rio ·de J a.-
neiro, a :partir ·ele 31 dezembro, o Dr. F eliciano Sodré Junior." 
.. Que, repete, importa a incorpora9ão dora Deputados que formavam 

a Assembléa Legislativa do Estado do Rio á facção -dissidente? Em que 
tal fusão póde a.iterar a questão juriclica? 

O facto allegaclo de que aquelles Deputados 10 mezes depois vir-
tu•almente r.econhecerem o Sr. Nilo P eçanha quando recentemente 
concoTl'eram com o seu voto para que lhe fosse concedida uma licença 
de 40 dia1a, para: se ausentar do Bstaclo - igualmente, em nada mocli- · 
fica a ordem 1egal, só traduz a crise moral que assoberba o paiz. 

,A épcrna constitucional para a foncção do reconhecimento de certo 
não era esta. EUes haviam rnconheciclo, o.rganizados em maioria, em 
tempo e edifício legal, em .sesºsão propria, :Presidente elo Estado o 
Sr . . Sodré .. O direito deste, portanto, á Presidencia do E atado é incon-
testavel. Trata-se ele um acto juridicamente peTfeito. 

Rejeitar o projecto -do Senado é cooperar para a pratica de uma 
verdadeira expoliação, e autorizaT um precedente funesto. 

A acção do Congresso Nacional d everia ser de reacção · coJ1 t ra o 
innomi11avel attentado. Repellir o projecto do Senado é depôr do sen 
_posto o Presidente legal de um dos E stados da ~ederação) para fazer 
preva.lecer um Presidente por via de um h:ab•e.as-co1·piis ! . 

Com effoito, os julgados do Supremo T1-ibunal Federal , de· 6 de 
junho, 25 de julho, e 6 de dezembro de 1914, não encontram prece-
dentes nos annaes judicifl,rioa ! 
. . Pelo pTimeiro - a:ccórdão xesolveu o Tribunal questões sujeitas ao 

Regimento das asse111bléa1s em litigio ! Dispoz E·erem Fulano e Beltrano 
o presidente e secretario da .Assembléa Legislativa de um Estado, 
unico poder competente para "verificar e reconhecer os poderes de 
seus membros, eleg.er a sua Meaa e organi!!lar o 1:>eu Regimento Int~rno" ! 
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E, iss0, pqr via. ·de habeas-ooi·piLS ! instituto' esté, ' 'que, pela sua . 
,natureza juridica é um . remedio judicial creado tão sómente para 
assegurar . a liberdade indiyidual ou pessoal, rn• accepção Testrictai 
ela liberdade de locomoção ! 

Tal julgado,- e~creveu o Ministro Pedro Les:sa, foi :simplesmeuú~ 
abstrrdo ! PelQs fundamentos que deu, o habev1:s-corpits só i·e·3olve um 
direito- liquido, iucontestaver. Neste caso concede-se, mas quando esse 
direit.o .é contestave1, quando importa que primeiro ee julgue a · .con-
frovel'3ia, não cabe · o hab1eras-co1·puis.; prévio, .. sem processo de anda-· 
:inerito muito ·~·apiclo, sem fórma, nem figu~·a· clé · juizo, não comporta 
a resolução de questões extrainhas. · . 

Pelo .·aegund'o accónlão o Supremo· 'Tí·ibunal Federnl attTibn.iu-se 
a facnlda<le .de legalizar a mu-dança . do eclificio da Assembléa· Legis-
lativa .do Estado do Rio! Mudança realizada sem obediencia ·a ·regras 

·impçistas pelo Regimento Interno .de·3sa corporação! · 
·, ·A R efonn:a constitucional extema <lo Este..do do· Rio dispõe no 

art. ~º: ~'Por motivo de conveniencia publica a Assembl~a pôde fone.: 
cionar em outrõ lagar, que não seja a Capital: 1 º; se assim resolverem 
dous terços de Deputados- pré'3entes, quando reunida a Assembléa; 
2°, se assim Tesolver o Presidente <lo Estado no Tepreeentar á Mesa 
a maioria dos Deputados, nos intervallos da·3 sessõ.es." · 

Esta -disposição foi traslaícl.:ada para: 01 Regimento Interno . da 
Assembléao. 

· Commentando-a escreveu em seu voto vencido o Ministro Coelho 
e Campos: "Quando· mesmo se enten-da que taes dispoaiçÕes autorize.arr 
tambem ele modo implicito., a muclfüíça do edif.icio, mesmo na Capital, 
está claro que só e~, darif a a~alogia ob~rvad~s as inesm~s condições 
de mudanç,a para. fora d~ c.~p1tal. M~s isto na? ·se pcidena _dar,. nem 
SB chm, alem de . outras razoes; porque os pacientes em mmorui na 
Assembléa não ·poderiam, · para a· primeira ·hypothese do aTtigo .citad·o, 
reunir dous terços dós D:eputados; e na segunda :P,ypothese do mesmo 
ar tigo, porque .não foi a mudança resolvi.d.a pelo Presidenté do E stado, 
ou requisitada pela m:aio,ria dos Deputa<lo,a. Onde, pois, a legalidade· 
da mudança para approvaJ-a o . Tribunal? Como ·a co:ncessão do 
hab&as-cdrprufs ·para consagrar essa illegaliclaide? E' a repetição do· 
caso analogo do a~córdão de 6 d e jui1ho deste anuo, no qual .se decla-
rou continuar, independente de ,nova eleição, a Mesa da Assémbléa 
do 'E13tadô do Rio em sua '.Ultima sessão extraordinaria e por to<l,a~ 
!')llas. contra dispüsição do Regimento, assim sempre entendida, e · prn-
ticada pela Assembléa em trez~ sessões extraordinarias, realizadas 
em treZé annos ·diveTSos, fazendo em · toda1S ellas a nova eleição de sua 
Mesa!" . · . . 

E, áinda mais, não · contente com a pratica dessa illegalidade; 
o · Supremo TTibunal F~derál (como é triste tudo isso!) resolve a 
i'espóJ.?-sa ~biliclade do Presidenre do Estado do Ri?, por supposta.G vio~ 
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Jencias, ao~ pacientes, quando u · Presidente do Estado ' affirmava ao 
Go-:eruo Federal .todas as gara~tias ao·s mesmos para o desempenhe 
de sua'S foncções ! . · 

. Pelo terceiTo a:ecórdão (ainda por V'Í.a de hab'l3<as~o01_.,pus), {) Su-
pre:µio Tribunal Federal :reconheceu Pxesidente do Estado ·40 Rio de 
Janeiro· o· Sr. Nilo P éçanJia, assegrirando-lhe a sua liberdade indivi~ 
dual, c1e m,odo a poder penetrar no dia 3:). do. mez de dezembro de 

· 1914 no "palacio d·a Pi:esidencia .do E·sta,do do Rio de Janeiro e exercer 
·suas funcções de Pres~derüe do mesmo E·stado aM q, expiração do prnzo 
c~o mavnéb.at'o, pr-0hibido de qualquer constrangimento! _ 
. Declara o citado accórdão (estupendo ! ) ser possível assegnra:r 

pelo habea,s-c.orpws "a actividade moral · puramente abstracta sem 
necessidade de ir e vir " ! 

·Já ·antes, ·salienta o Ministro Pedr-0 Lessai, e).ll voto venci.do , se 
havia affirmado que o -hab-eas-corpu.s é o mel.o de defendeT ·a " liber-
dade moral" ! 

Fundou-se esse accórdão nos dom; anterio1;es. E:O.tretanto, ao ser~m 
proferidos, não h-0uve discussão nem decisão sobre a questão de saber 
se ·O Sr. Nilo Peçanha era; ou não o legitimo Presidente, neni aó serem 
ellea proferi.dos_ se havia procedido á verificação de poderes,. que origi-
nou o pedido! E, neste ponto, é conveniente transcrever do voto ven- · 
cido do ~inistr-0 Pedro Le~·sa : , 

"DedaraTa o Tribunal que a unica Mesa legal, a unica Mesa· que 
podia presidír ·á sessão extra.ordina1'Í.a da . Assembléa. Legislativa do 
Estado ·do Rio era a j·á mencionada. Mae, é evidente que, para ae con-
stituir a .Li,ssembléa :J;,egislativa, era irnhspensave-1 que, ·além d.a Mesa, 
"houvesse Deputados em maioria". Absm·do evidente · fôra suppôr 
que,' por ·força do art. 9° .da Reforma Constitucional de 18 de setembro 
de 1913,. esteja à Assembléa . legalmente .ç;onstituid·a, desde que haja 
16 Deputados. O que dispõe este art. 9° é que, "quando em quatro 
sessões consecutivas não tiver logar a. votação por falta de nume1·0, 
a ella se procederá na· quinta com a presença. de, pelo menos, 16 Depu-
tados. O artigo pre.suppõe, pois, a .existencia. da maioria, sem a qual 
a Assembléa não existe e que dessa; maioria só comparéceram em 
cinco . sessões co.nsecutiv~s .16 Deputado-a, pei·mittindo ·que n·a quinta 
se- ·dê a . votação. Om, a não ser uma vez antes da installação solemne, 
nunca -a fracção <la Assembléa, presidida pelo Dr. João Guimar~es, 
repre;;;entoi.l a maiol'Ía. 'Como reconhece o accórdão, teem:-se' Teumdo 
sob essa presidencia 18 Deputados. Niinoa; se reuniram em s/Jssão c.om-
mum f83 Deputados. Comparecendo todos os membTos da faQção do 
Sr. J. Guimarães não ha maioria, facto publico e notoúo. · 

Conseq~entemente, a despeito da .concessão .~e. habeas-corpus á 
M esa do Dr. Guimarães e a despeito de se. perm1.ttir qu:e esta Mesa 
e seus amigos politico's funccionasrnm em . edif.icio differente . do desti-
nado . á:s .sessões da Assembléa I..egisfativ·a elo Estado, não foi possível 
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{)Onstituir regularmente o Poder Legislativo do Estado com ·a Jl.fosa e 
{is Deputados assim ga,rantidôs, por ·falta de um elemento necessario, 
indispensavel, · ef'i2encial, "Deputados em mai01·ia". Qu(J,ndo se pr'>o·ce-
cleu á v&rificação ~e po;deres do paciente (Sr. Nilo Peçanha), a fra-
cçã•o da AsS'e,mbléa L.egi.sl.{ktiV<.a do EsiJ.adó elo' .Rio presidida p~erio D1~. J. 
Guiirnarães não S.e porlia dizer a A.ssembléa Le.g~iS'larti'U1a, regii.ZMmjmte 
1'B'Unida, porque e'lía 'Ull11Ja iiiconlestai .. :l minoria. Este ,3 o facto. E, pre~ 
tender transformar essa minoria em maioria, ·computando como mem- · 
bros ausentes .da fracção em minoria 'alguns membros da maioria, 
porq,ue uma unica vez füntes de, .bem accentuada .ª divergencia, ou a 
lut·a entre as duas fracções, compareceram á 8easão da minoria, é um 
jogo, oib ibm pi(JJSse iruadrmissivel. PoTtando" admittindo-se; para argu-
mentar, que o Supremo .Tribunal Federal . só pudesse ou devesse pro-
ferir o presente accórdão, re3peitando os anteriores como de.cisões. que 
produzem "cousa :soberanamente julgada", não era po·ssivel "deante 
dos factos verificados depo·is da ·con0essão .d:os dous primeiros habeias-
éorp:u;s", conc,eder ·a ordem impetrada. . . a um paciente que .se julga 
presidepte regicla?;m;ent.e rnconhecido .de um E stado, quando ha outro 
presidente que tamhem se julga regularmente reconhecido, .caso mani-
festo de dualidade, e o paci·ente (o Sr: Nilo Peçanha) reconhecido por 
uma fracção .da; :Assemb~éa Legislativa, "que é uma incontestavel 
minoria dessa · Assembléa, e, portanto, não pócle funccionar regular 
e solidamente" ! · · 

.De tamanha illegalidade, não ha prececlentea nos annaes judi-
ciarios ! · ~ 

O .citado accórdão, recordoú o ·Ministro Coelho e Campos: ·"só 
encontraria sirntile no caso do Juiz elo distTicto de Luiiiania em 1873 . 
dando posse judicial, com auxilio da forç.a, a um ·dos pwtendentes aÓ 
Governo · do Estado,' seu cqrr.eligionario. Semelhante facto, porém, não 
teve exito e profligado no Senado. Americano e pelos publicista-a; não 
mais se produúu em parre· alguma1 que conste, a não ser agoTa no 
Brasil, pelo i?eu mais elevado tribunal" ! ! ! · 

·Tamanha, illegalidade reconhec,eu o. Chefe do Poder Executivo 
quando, collocando a força federal -á disposição do Juiz Seccional do 
Rio de J anefro, para empossm· o Dr. Nilo Peçanha no cargo de 'Pres.i-
dente_ do Estado, eacreve.u; "Essa I'(lsolução do E:irncuti vo Federal não 
importa em demonstraÇão de solidariedade com a doutl'Ína consignada 
no accórdão proferido sobre o assumpto pelo Suprnmo Tribunal." 

Tam·anha illegalidacle proclama, neste momento, em t:eu parec,er, 
a Commissão cl{:r ·Constituição e. J u,:;tiça da .Camara, quando escreveu: 

''.Quando a ma teria de um pleito Ínteressa a exiatencia 116 ju1·e 
de um Governo, deve ser considerada "puramente politiéa" e, port~1lto, 
àlheia ao domínio da Justiça (Pomeroy, an in.troduction· to · the Con-
stitibtiona.l Law, pag. 624, § 7 46) . · 
· As decisões do Governo Federal sobre os casos ele dualidade no 

j 
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G.overno dos E&tado1s, sendo puramente políticas, não competem ao 
Pode.r Judiciario, <lizem-n'o ~r.a (A.merican Ctonstitutio11Jal Law 1, 
pag. 129), Baker (Annot.afe.cl- C.or1s-titution of the. Uniteit States, 
pags. 123 e 232), Eliot, Oarson e outros con&titucionalistas americanos. 

Entre ·nós rnleva notar a opinião; do mais ahalizado entre todoã 
os j.urisconsultos, o qual, enumerando 21 exe~plos, que "abrangem 
qua.si de todo a orbita dos poderes entregues á discreção ela legislatura 
·e. do Presidente", inclue entre elles o cas.o d.o rnconhecimento de 
Governo legitimo n.os E stados', quando contestad·a entre duas parciali-
dades". 

"Disputam, em um Estado, .a legitimi.dade de dous governos diffe-
rentes, E' judicial a penclencia? Não; porque os direitos ém lid!'l são 
fundamentalmente politicos ( R\.1J B·arbosa, O Di1~eito do A·mazonas 
nd Acre S.13ptentiiional, vol. 1 º, pags. 162 e 163). · 

•Pois bem: tal illegalidade, que devia encontrar um correctivo, 
ameaça consummaT~se <30m o voto do Congresso Nacional; será ·o 
acoroçoamento para a ·acção rnvolucio.naria do Supremo Tribunal, 
cujaa decisões só podem obrigar os outros poderes, quando profeTiclas 
dentro <la esphera de sua autorid1ade. Tal foi o ponto de vista ·em qu,e 
se collocaram O'S Presidentes Jefferson, Jackson e Lincoln, conforme 
se vê em . .Amaro Oavalcanti, Regirn;,ens Fed.eraes. Jefferson disse em 

. <ma correspondencia, que cada depar.tamento tinha igual direito para 
decidir, por si proprio, qual era a mente· ou· sentido da Constituição 

· cm dado assumpto. J a.ckson a.ffirmou ele. maneira um pouco ousada:. 
que elle tinha igu.al direito para interpretar a Constituição como a: 
Suprema Oôtte; e Lincoln, na sua mensagem inaugural, com relação 
ao Drecl Scott Co,se, disse: . 

">CumpTe aos outros poderes da.i· grande peso moral ás decisões 
judioiae·s ·sobre a constitucionalidade das leis e outros actos do Governo, 
quando necessarias ás especies em litígio; mas em casos políticos, 
como o de ·que se trata, taes decisões não obrigam aos dos outros 
poderes. . . . 

'Si ao J ucliciario tiveS3e sido conferida esta superintendencia sobre 
os mesmo_s poderes, o facto importaria ter o povo abdicado, e colloca<lo 
o seu pToprio destino nas mão.s ela .Suprema OôTte. . · 

E, tanto essa é a doutl'Ína verdadeira, que a aui:'.encia. de sLla 
· applicaç.ão v·ae dar lagar, pela theoria <lo facto consummado, ao espe-

ctaculo de por um habeM-corpi1s extTavagante; inconcebivel, irrisorio, 
permanecer 1ia ·Presidencia elo . E stado elo Rio, yor quatro anuas, um 
pi~tJ·idente .iiidicixwio, não eleito, nem T~conhec1do pelo poder compe-
tente, e, para o effoito - deposto o ·Presidente legal, sob .o fund~nwn:o 
de que não persiste a mesma situação el e facto, ,quando a siti;iaçao 
é. ele ordem jurídica; e só nessa conformic~a~e poderia ·ser apre~iada ! 
E' a dissolução d'a· ordem legal, com grav1ss1ma ameaça ao reg11nen ! 

, · d R. " ' ·t " . ·E sta eacr1pto que o caso o io e um ca·so mor o . 
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O representante do Rio Grande do Sul, e seu.:; collegas que pró-
J;eatam contr.a o attentado, não podem te1: ho,je outro procedimento 
sinão votar -0 pi:ojecto do Senado que consagra a n irdadeira doutrina 
c"onstitucional. 

· Não podem se. retratar, julgando hoje legal um P residente o,rigi-· 
nari-amente illegitimo. Não se procurará ·obstruir, porém, a solução 
do caso, consoante os eonselhos do ehefe e do l~'],i/Jer <la ·ai.ia bancada. 

Pessoalmente, porém, só tem a lamentar, i:iela sympathia e admi-
ração que. lhé inspil'a o Sr. Nilo. Peçanha, que S. Ex., com as respon-
sabilidades do seu passado Tepublicano, haja· concorrido para tãó fundo 
golpe no regímen. E, term~nan<lo, fal-o-ha, relembrando o episodio 
recordado hontem nesta Camara, e qli'e já o fôra ha dias em carta 
á Gazeta de Noticias relembrado pelo l.eader de sua bancada, o Sr. Soa-
res dos Santos. 

J ulio ·de Castilhos, Presidente ·legal <lo Rio Grai1de do 1Sul, havia 
sid-0 eleito pela Aasembléa Constituinte do Esta.do em 14 de julho de 
1891, abaaidonava o Governo em -vista dos successos de 12 <le novem-
bro <lo mesmo anno. Reassume o Governo a 17 de junho de 1892, em 
vil'tude do movimento' Tepublicano operado nesse dia no Estado, pelo 
povo em confraternização com a força publica. Apeza:r de Pi·esidente 
legal do Rio Grande do Sul, não quiz, entretanto, Jul io .de Castilhoa 

· servir-se dessa situação an.prmal. . . · . 
Por decreto da mesma data, renunc10u' ao cargo .de Pres14ente 

constitucional_ do Estado, como· garantia de sli'a autoridade, .afim de 
pleitear, -como simples -candidato, e pelos meios regularea, a eleição 
ao mesma cargo, que elle (IXer.ceu depois-, como prestigio .resultante de 
um pleito. em que ficou firmado o seu valor de chefe incontestavel do 
Partido Republicano. . 

O exemplo parn sua couducta teria o Dr. Nil-0 Peça.nha nesrn 
historico facto, ·oo S. Ex. mesmo não houvesse paU'tado a nórma a 
seguir em situação menos grave que a sua quando no exel'cicio da Pre-
si<le:ocia da Republica. O facto foi narrado pelo J,ornal do OtY.1nmiercio 
desta Capital, de 15 <le janeiro deste anno (edição da tarde) : 

"Todos estão lembradps da dualidade de Gove1'110 no Maranhão, 
em 1909. O P residente dó Congresso, Coronel :N.llar~anno Lisbôa, não 
queria pa:3sar o Governo ao 2° Vice-Governador Dr. :0-011ares Moreira , 
que, estando ausente, regresaara ao Estado. Estab<llecida ai dualidade, 
quasi ao mesmo tempo em que o. Sr. Nilo subia ao Governo por m01·te 
do Sr . Penna, em meados ·de junho daqU"elle anno, .só em fins de julho 
o Sr . Nilo 5e resolveu a reconhecer o Dr. Arthur Moreira, mediante 
o compromisso prévio,. assumido pela representação · maranhense, de 
renuncia1·em ambos os Govenrndores. 

·Nessa época, o ia.dual Presidente do Estado d<? Rio trocou com o 
Pr . .A.r thur Moreira os segui11tes telegrammas: · 

"Palacio da Presidenpia da Republiea., 23-7-909. - Dr. Arthur 
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Moreira, Governador do Miaranhão. _____: Sciente ·elas communicaições 
que V. Ex. 0-m feito a respeito ela crise que se estabeleceu· nesse Estado 
?m relação á pos8e do Governo, resolvi, depois de ouvir' o;;; Teprésentantes 
fe!de'raes mamnhenses, appellar para os s~ntimentoa patriotic1:>s de 
V. Ex.; afim de suggerir uma fórmula ·conciliatoria que ponha termo 
:l:rümediato á mesma cri.se; espero, assim, do rnconhecidb desprendi-
mento de V. Ex., que, correspondendo ao.s nobres .intuitos da represen-
tação maranhense, toda. uni'cl:;i. ao redor .deste eleviaclo pemiamento, 
preste essa preciosa .contribuição para se conseguir eate alto d:e;siàe1·a-
ti1rm, elo qual depende neste momento a paz no futuroso _Estado de 
que ·v. ·Ex. é um dos dignos f.ilhos e · e~clarecicla · autoricl1ade. 8ordiaes 
saudações. _:_ Nilo Peçanha." · 

"Marnnhão, 28.:7-909. - Exmo. Preaidente" Republica. Rio -
Respondend? ao telegramma ele V. Ex., de 23 deste mez e que chegou 
ás minhas. mãos com alguma demora,. agraJdeço -a V. Ex. haver 1·eco-
nheeiclo a minha autoridade de legitimo -Governador deste Estado. 

Quanto ·ao .. appello que V. Ex. faz aos meus sentimentos patl'i:o-
tico.s, afim de suggerir uma fórmula conciliatoria que ponha termo 
·á _ crise e restabeleça a ·COncoi·dia na politica maranhenae, estou prom-
pto a satisfazer os de~jos 'de V. Ex., inclusive o de renunciar D caTgo, 
desde -que esse meu aBto po.ssa concorrer para o effectivo Testabeleci-
1nento da mesma co-ncordia ·e c1imprimento estricto do accôrdo firmado 
entre os membros da l'epre~entação maranhense, rag~ardando unica-
mente a communicação :das bases _do mesmo accôrdo para tomar a cleli-
beraç.ão. Retribuo as. saudações ele V. Ex. - Arthiw ]Vfp.reira, GoveT-
n ad()r." 

"P.alacio da, Presidencia da Republica, 30-7-909. ~ Exmo. Dr. Ar-
.thur Moreira. - Maranhão. - Appellando para V. Ex. afim de sug-
gerir uma fórmula: concilia.tor~a para ·obtei: a paz e o congraçamento 
na politica ma1;anhense-; :sa·bia de antemão não seT em vão o meu 
appello. Estou ago1•a ·aciente de haver V. Ex. rnnuncia<lo o cargo- d~ 
Vice-Governador do Estado, que-exerceU' com.eleviação. Queira. acceitaT 
os meus calorosos :cumpr~meritos pela prova de_ grande desprendimento 
e elev·ada cult1_ua -que acaba de ·dar, de par com os applausos que o seu 
acto recebeu da -0pini_ã~ em geral. - Nilo PM;anha." 

•• 1Co11forme judiciosa obzeTVação d'o leaclM" de sua bancada o caso 
do Estado do Rio não .devia ser objecto de accôrdo <lo Congresso 
Nacional. Tal 'fü:icôrclo sô devia ser feito dentro das fronteiras -do 
mesmo Esta.do; pela Tenuncia do seu Pr·esidente "de factD", e _ con-
testante, unico modo esse de desapparecer a .inconstitucionalidade da 
·origem do actU'al Governo fluminense. 

Só então, por meio de umá. eleição disputada e que lhe ·assegu-
Tasse-o Gove~·no , como tudo faz ci'er, podia o Sr. Nilo Peç.anha assen-
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tar o plano de suas justas a.spirações pessoaes, sem o conceit.o de mani-
festaçõ.es extranhas, que al teram profundamente a ordem. constitucio-
nal da Republica. (111uifJo · bem; muito bem. ·o orador é cumprimen-
tado.) 

SESSÃO DE 4 DE DEZEMBR-0 

. -O Sr. Ram!Íro Bra0g a - Sempre tive, ·Sr. Presidente, como com-
pletamente- terminada, como definitl.v.amente acabada. a queatão :do 
Estado do Rio, com a concessão do Jw,beas-cdrpit.,;, feita pelo Supremo 
Tribunal · do eminente Sr. Nilo Peçanha, para, na 3ua qualida.de de 
Presidente eleito e l'ec'Onhecido pelo poder legitimo e competente; assu-
mÍT a Presidencia do Estado elo Rio de Janeiro. 

Sem embargo desse meu modo de vêr, dessa minha maneira de 
pens~r, as considerações produzidas aqui, neste Tecinto, cl,emoveram-me 
da pl'imitiva reaolução e me determinam a interferir nos debates. 

· Os tão invocados e fallados princípios republicanos (e de passa-
gem eu · noto a V. E x. que, por mais de uma vez, esses princípios já 
se teem accomniodado nq leito de ºProcusto), foram, Sr. Presidente, 
violado,;;, detul'paidos, golpeados, mutilados e massacrados pclo Su-
premo Tribunal Federal tsto se tem eseripto e dito em demasia. 

O SR . .ÂLVARO BAPTI~TA - E é verdade. · 
O SR. RAMIRO BRAGA - V0eremos no decorrer da discussão. · 
O Supremo Tribunal exorbitou, projectou-se de sua orbita, inva-

diu attribuiçõés alheias, ~ incompetente, fundamentalmente incompe-
tente, tem se .escripto e dtto, com supera·bunclanci·a. 

Antea de propriameIJíe entrai· na questão estadual, antes· de le-
valca para a esphera do meu E stado, historiando á Oamara esse 0aso 
desde o seu inicio, desde $Ua -0r.igem, até a sua finalidade, preliminar-

-mente, desejo, Sr. Presidente, examinar a procedencia e a justiça, 
embora rapidamente, <!Onsoante a autoridade de quem occupa a tri-
buna, que, é absolutamente nenhuma (não a;poiai!Jos ge1·a-es ), examinar 
pniliminarmente duas questões. 

Por que esse habeas-qorpws, uão digo bem, Sr. Presidente, por que 
essa ·série ele habeas-c..orpus, visto como foram elles trea, qU'e ·se entre-
laçam, que ~ prendem, que .se entrosam, que ão élos, por assim dizer, 
uma mesma · ca-deia, · por que são esses habeas-corpus attentado mon-
struoso, heresia constitucional, contra o regímen? 

Vejamos, Sr. Preside11te, todo o muudo sabe que nos veio a insti-
tuição da Inglaterra; passou pelo regímen monarchico, e chegou ao 
re.gimen 1'\lpublicano, soffrerido uma trausformação · ampliativa. 

Lá, uo pasaa do rngimen, acudia esse recurso tutelar, essa gar an-
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tia liberal, unica e exclusivamente aos contrangimentos corporaes; 
aqui, na sua passagem, para a Repu:blica, os sms moldes são amplos, 
a sua esphera de acção é vasta e absolutamente a instituição não está 

.restricta ~o conceito que tinha no antigo regimen. 
Lá, .era ella º' fructo de uma ' lei ordinaria e, como tal, podia ser 

alterada, modificada e revogada ao sabor da maioria., infensa a essa 
garantia liberal. Aqui, é uma instituição basilar do regimen, faz parte 
de um de ·seus preceitos fundamentaes, que só podem .ser ·alterado-a, 
modificados, -cerceados, climinuidos, restringidos, coaratados, mediante 
a l'eÍOl':p:la constitucional. E' a unica maneiTa de cercear, de restringir 
o h,a,be{.LS-êorpus, .que temos consignado em nossa Carta Fundamental. 

Todo e qualquer outro meio que não esta será um meio Tevolu-
ciouario. · 

Vejamos a iusútuição no regimen rnpublicano. Pai-a isto, Sr. PTe-
sidente, nada mais singelo <lo que repeúr o :§ 2°, do art. 72, que, natu-. 
Talmente, todos teem de memol'ia, todos conhecem bem: "Dal'-se-ha 
habeas-corpits sempre que o individuo :aoffrer OTu se achar em immi-
nente perigo de soff1;er violencia, ou coacção por illegalidade, ou abuso 
de poder". 

Havendo, 'portanto, de um lado, coacção e violencia, e de outro, 
illegalidade, ou -a·buso de poder ipso fctcto se verifica o caso constitu-
cional de habéas•corpus. 

O SR. Jo!L\.QUIM OsoRIÓ - Desde que o '<Ereito seja liquido, nã,o 
soffra conteatação. 

O Si. SnrõEs LOPES - Qll'anclo não se trata de questões ·pura-
mente politicas. 

O SR. R.A.MIRO BRAGA - Não podemos absolutamente Testringir o 
habeas-corpiliS uos seus termos ampli aimos, como o consagra a Consti-
tuição. O unico competente para conhecer de tal assumpto é o proprio 
Supremo Trihuúal. Como contra todas as regras fundámentaes de bôa 
henneneutica, l'est1,ingir, ás diaposições do direito privado; supponha-
mos, o habe'as-corpu.s, quando, como todos sabeiµos não é licito distin-
guir onde ·U lei não distingue e, em direito , restrict-ivamente só são 
interpretadas disposições restrictivas de Direito? 

Ao Supremo Tribunal, portanto, compete ajuizar doa casos de sua 
intervenção. . 

Constitucionalmente, ·O instituto tem uma esphera de acção muito 
ampla, um Taio muito extenso, e nós, de modo algum, podemos, com 
as nos"as paixões politicas, com as nossas tendencias partidarias, inter-
vi'i- em um caso que não é. d a nossa com pet.encia . . 

1Se11hores, foi .dito aqui que o habeas-corpus se limita tão sómente 
a amparar a. liberdade corporal, no sentido de "liberdade de locamo. 
ção"; mas contra isso a propria juriaprudencia uniforme do Swp·remo 
Tri:bunal protesta eloqnenteménte e dá o mais cabal, o mais formal 
desmentido. 
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E' · de hontem ·o caso em .que o 1Supremo Tr.ibunál · deu ao. Oon-
gresso N_aciouai, dm1 _" a todos nós, g€J,rantiu. a todos os Srs..- n~pre.senc 
fantes da Nação o direito de publicar os seus discursos, direito es.se 
qÚe. havia ·sido supprimido .. p.or U'm€l medida a:i:bitraria, de forl}a, da . 
Poli.eia. Pergunto eu; por aca~o, ganntiu a liberilade. de . lQcemoçíiio 
esse habe.als-oorpits? Creio. que o que foi · a..ssegurado foi justamente a 
~utoridacle . moral e política . de ·todos. nós, para levarmos aos nossos 
~oncidadãos as nossaa palavras, os nossos actos no Congresso. · 

O SR. SnúiEs LOPES - A garantia de ' um direito, mm sacrifício 
da Constituição ... 

O SR._· RAMIRO BRAGA -:-- Tra:tava-se de uni .direito político. 
O SR: SnvrõEs ·LOPES - P.erfeitamente .. N esse caso, não prejudicou 

a Cons~itu:ição, e11tav.a muito bem. · · . . · . · 
O SR. RAMrno BRAGA ...- \Diz-se, Sr. Presidente, qi.le . o habea.s-

oorp1is concedido ao Sr. N_ilo Peçanha foi um caso unic·o, de uma . 
figura monstruosa; mm paridade nos annaes jucliciaes. ·Vejamos· si é 
prooodente .essa allegação. 

Eu de mim confesso, Sr. Pre!lidente, qli'e na· obacuridade em que 
· vegeto1 na humildade tão. do meu apraz.imento, não pensava .que depois 

do discürso modelar . desse gigante inornl e athleta intelleçtual que · é o 
Sr. Ruy .Barbosa ( m'1.1Jib.o b ~m), ·ao assumir a _presidencia do Instituto 
d9s Advogado.s, aio.da se ·dis3esse. ·que · os trib:unaes j.ániais decidiram 

. sobre a investidura de Governadorns de· Estados. Para· isso provar aos 
que me dão a ventura de ogvir estas palavras, nada maia será preciso 
do que lêr o discurso que iJ). Ex. pronunciou no . Senado, discurso em 
q@ .se citam quatro casos perfeitamente .legítimos, líquidos, nos quaes 

· os tribunaea dos Estados U11idos intervieram no julgamento de pleitos 
sobr.e Governadores de Estaclos, uma das vezes ·até para retirar do poder 
um dos Governadores e alli. collocar outro. 

Peço licença á Oamant para lêr essa parte do ·discurso, ficando . 
de vez, penso, . conipletame11te liquidada e pulverizada a allegação de 
que tribuuaes judiciari.os-, em nenhum paiz·; se declararam competentes 
para decidir de ·um pleito 11 rnspeito de Governadores ou Presidentes 
de E_sta.clo. Diz o eminente jurisconsulto e cons.tituc-ionalista: 

"N.o meu dis.curso proferido no Instituto dos Advbgados, em 
JO de novembro do anuo paasa:do, ào ai;;sumi.r a sua presidencia, 
.dizia C'll : 

"Emergencias hav13rá, e teem havido, na 'America no Norte, 
em qué a Suprema Côrte ~e tenJ.i'a· visto obrigada a ·conhecer . de 
questões .mfr.amente po~itiéas. Em tal caso estão as duplicatas de 
governos estaduaes." .. 

Articulando esta .nroposiç.ão, senhores. me firmava .no testec 
mtinho de um .do& maj.s inodiernos constitucionalistas americano3 
e um qo.s autorns mais em voga, 'Simon Balclwin, no seu livro 
·sobre o Poder J udic.ia1,io nos Estados Unido a. (Edição de 1905.) 
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Diz esi>e autol': 
"Quail'do E'fl contesta o direito a um cargo politicó, os tn-

bunaes, a niio wr que lWJ,.j,a, al,gi11n1a disposição oonstit'/.Wimui/, em, 
confraria, po<lem ser proiw;ados a c~ecidir. Esta pi•oposiçã.o ·,3 ver-
d'adeira ainda a r·espieifo do cargo de Govenmldor. E' um remcdio 
este <le que · se tem abusado, oomqu.anto em raros casos, a bem de 
interesses de partidos." 

Eis o f.exto no idioma original : 
"When. title to ci political of{ice i-s contested, th'e coiii'bs, 

unless thei·e is son~ 3 constitiitronal pi·ovision fio thi contmry, rn-ay 
be appealed to for a d.ecisio'Y!(. Thi.s is frii-e 1even in r.cspecb to the 
office of- 9.ov1erno1·. It is a re·1nedy which ha.s b,,,en, thoiigh i'fb mre 
in,stanc$, abused for party purposes." (S. -Baldwin: The Am:eri-
.can Judiciary, pags. 48-49.) · . 

O autor cita, em apoio da ~ma affirmativa, tres arestos, dous 
·da O.ôrte Suprenia .dos Estados Unidos e um ·dos tribunaes de 
Connecticut. 

Ós dous da .Suprema Côrte: Boyd v. Thayer (143 U. S. 135, 
36 L. Ed., 103-) - ·Taylor v. Be.ckham (178 U . .S. 548, 44, L . . 
Ed., 1.187.) O primeiro é de 189'1. O Segund·o de ·1899. 

No caso Taylor v. Beckham (178 U. S. 549. L. Ed. 44, 1.187), 
as duas paTtes pleiteam o GoveTno do Esta<l-0 do Kentuchy, Wil-

· liam Taylor exercia este Governo; e o seu· antagonista, incre-
pando-o de usurpação, peide que a sentença, tirando a.o usurpador 
o que usurpara, entregue ao autor a administraçã-0 daquelle 
Estado. A Súprema Côrte . não deferiu o· pedido. Mas 03 pleitean-
tes discutiram perante ella -0 caso eleitoral em todas as suas minu -
ciosidades, e -OS membros do Tribunal citaTam precedentes. que 
eUe re3olveTa, pleitos concernentes á legitimidade do titulo <lc 
Governador, sentencia.ndo entre par~s que o disputara.m. 

O Juiz Brewer, discutindo a questão, diz: 
"No caso Boy;d v. Nebra&ka ·ex rel. Thayer .(143 U. S. _135 , 

3.6 L., Ed. 103), a Suprema Oôrte de NebraiSka. em acção_ 
adequada, proferira o seu julg·ado, pr.ivando a Boyd do cargo de 
Gov,ern·ador do Estado, e empossando nelle a Thayer. Interposto 
recurso para este Tribunal (a. Suprema Côrte dos E stados Uni-
dos), assumimos nós jurisdicção no pleito e reformámoa a d~cisão 
da Suprema Côrte de Nebraska, rnstituinclo assim Bo:vd ás func-
ções de que fôra excluido por [lentença des3e Tribunal." · 

Eis dous tribunaes conhecendo sucessivamente - um Tribu-
nal do Estad·o e, depois. a Suprema. Côrte Americana - <le urna 
questão de GoveTno, disputado entre. duas parte3. Um Tribunal, 
para removier o Go-vernador que occupava o cargo e collocar o · 
outro pretendente ; outro Tribunal para repôr o Go.-ernador eles-
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l~cado ·do logar de onde havia sido removido pela .sentenÇa ante-
rior. 

O Sr. Alfredo Ellis - Uma qllestão essencialme.nte política. 
O S1·. Riiy Barbos.a - Ne·sse litígio houve um voto dis3idente 

( a'dverte Brewer) : ó do Juiz Field, que <l.isse: 
'"Divirjo da sentença, que · se aca:ba de pro.ferir. A meu .. vêr, · 

esta Qôrte não tem competencia para solver qU'estões dj:i·baticlas 
quanto ao direito dos pleiteante3 ao Governo ·de um Estado , ain<l.a 
que taes questões hajam sido julgadas pelas autoridades esta-
duaes." 

Vejam bem os nobres Sena.dores, o Tribunal reconhece a sua 
competencia. Um dos J uizes div.erge <lo Tr.ibunal pa-ra lhe negar 
a competencia por elle rnconhecida. Não occulto nenhuma. das 
circumstancias do plei to aos nobres Senadores, mas todas ellas-
concorrem para. mostrar que, nos tribunaes ameriç:anos ela . mais 
alta categoria, inchr3ive a .Suprema Oôrte idos Estados Unidos, 
essas questões se teem debatido, reconhecendo elles a esses t ribu-
naes, em certas occasiões, a sua competencia para conhecer elo 
assumpto. Entretanto , agora .se díz aqui que é um ·dogma. 

Resumindo os pre·cedentes, o Juiz Brewer, ngt ~ontinua.ção d(}. 
seu voto, assim· se ~xprime : 

· '"Dest'arte , em quatro oau!:las, ·OCCOTrnntes su cce,ssivamente· 
em. épocas ·diversas, no curso de 25 annos, temos tido ante a 
que3tão ela validade. jurídica ele sentença.s dos mais altoo; t ribunaes: 
de varios ·Estado·s, nas quaes se tiravam cargos a certas ·pessoas,. 
e se davam a outras pessoas'. Eni tres desises julga1dos não lwsi ta-
mos em sustentar p. nossa juridicção, para tomar conhecimen to 
elas ·decisões recorridas., duas das quaes confirmámos, com o fun-
damento de que as ~eliberações dos tribunaes " a quo" observarani 
as garantias co1istitucionaes «:lo processo, não infringindo, ·p ois, 
·os direitos ·dos r ecorren.tea. Sobre o terceiro, opinámos que não-
se podia manter o julgado, e o reformámos excluindo mu indi-
viduo do ·alto posto de Governador de unt E sta:clo, e dando-o 
a outro." 

·Notem bem .os nobres Sena!clores. Não se está passando Í3so 
em um Tribunal cl~ E stado, ·está se pa3sando na Oôrte Suprema. 

"No quar to n~gámos provimento ao recurso, mas não por-
que o pleito não envolvesse questão de propriedade sobre o t itulo 
reclamado, e sim porqu<i os fm1damentos onde -se estribava a pre-
tensão ele reforma da sentença eram tão frívolos, que não me-
1·ecim . consicleração.,' ' (178 U. -S. 589. L. Ed. 44 ; 1 .202.) 
Com ·a citação .deisi;es quatro casos do Supremo Tribunal dos 

E stados Unidos, cleci<l.i:q.do sobre a legitimidade ele governos estaduaes, 
mandando que um Govem açl.or .de die terminaclo E sta'do deixa,aee o 
poder par a que outro o assumisse, creio ter mostrado a inaniclade 
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da ·U:Uegação, aHás feita em tom tão so~emne, tão ·categorico, tão. 
dogmatico, de que este caso era unico, sem precedente nos annaes 
juridicos. do ~undo. · 

·Penso, po1;tanto, ·Sr. P re·ai<lente, que, quanto ·a essa face do h<abe.as-
c.orpws; as considerações pl'oduzi<las bastam para demonstrar .que tal 

· instituto tem uma esphe-r'a muito mais · ampla e muito mais vasta do 
que a do regimen imperial e que não se limita unicamente a ser uma 
medida tutelar, como era, para o ·caso de co.nstrangimento corporal. 
Aqui, toda a coaçção, toda a violencia de um lado, toda a illegalidade, 
todo abuso de ·poder do outro l ado., exercendo-se cdnjunctamente ,· 
caracterizam o caso constitucional 'do ·habeas--dorpus. 

O SR. J OAQUIM OsoRro · - V . Ex. sustenta que o Suprnmo Tri-
bunal Fe<le.ral póde tomar conhecimento, por hab·eas-corpru.'8, mesnio 
de 111ateria politica i .. 

O SR. RAMIRO BRAGA - Desde que o direito, sej a elle qual fôr, 
politico ou não, esteja garant,ido por uma dis·poaição legal, ninguem 
póde ficar ao desamparo da protecção do hab.eas-corpws, porque ·abso-
lutamente não se o póde restringir ao ,direito privado, pelos principias 
comesinhoii da hermeneutica, como j'á tive occasião d.e dizer. 

O SR. J O.AQUIM OsoRro - Não foi essa a lição que rncebi do 
Sr. Ruy Barbo3a, quando no_ Eeu tra-balho o Acre S'eptentnional~ exclue 
da .competencia. do Judiciario ·conhecer por habeas-corpru.s, ou qual-
quer outro meio, das questões que envolvam . assumpto . méramente 
politico. · · 

b SR. RAMIRd BRAGA - E' interessante, 'Sr. Presidente, que as 
lições de Ruy Barbosa, deste a&tl'o de primeira grandeza, de3sa gloria 
da nossa mentalidade e da mentalidade lllliversal, sejam ju"tamente 
invocadas para .servi1· -a deterniinadas tendencias, quando S. Ex. o 
Sr. Ruy :Barbosa, na propria tribuna do 1Senado, explicou que apenas 
tinham apanhl'l!do u?1 · pcrioclo, maa qu.:e elle desenvolvia esse periodo · 
na sua obra· o Aúe S eptentáon.al, e que seu pensamento tinha sido 
deturp.a<lo; citam essa sua obra, mas no restricto, n·o coa.Fctado, no · 
augusto àos limites de um periodo que elle confessa não traduz o SfU 
pensamento legitimo . sobre a . matêl'ia, pois, que ·ha necessida-de, para 
que este seja bem apprehendido, de lêr paginas e paginas do seu 
trabaJ.ho ! · 

Explicou elle isso perfeitamente no Senado, por occasião dc;i se 
· discutir o caso do ·Estado do R:io. 

O SR .. JOAQUIM Osomo - E' que ahi S. Ex. fallou como p,olitico 
e não como jurisconsulto. . 

Ó 1SR. R.urrno BRAGA - E o nobre Deputado Tiograndense falla 
como juriaconsulto e não como politico ... 

O SR. J OAQUIM OsoRIO - Invoco o parecer da Oommissão de 
J'ustiça, que citou o ·depoimento do Sr. Ruy Barbosa. 
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o SR. RAMIRO RRAGA - o Sr. Ruy Barbosa explicou o seu pen-
samento por' occasião da discussã9, no Senado. 

O Sii. JOAQUIM OsoRro - O pensamento de .S. Ex;. não precizava 
de explicação. Está tão claro ! Não conheço o discmso. 

O SR. RAMIRO BRAGA - Liqu:icll:!.da, portanto, e3ta questão do 
habeas-co1·pit&, passemos á outra affirmação que aqui tem sido tão 
retmnbantemente preferida e até,, peza.-me dizel-o, envolvendo tal ou 
qual animosidade e aggress.ões mesmo; . contra ·o Collendo Tribunal. 

O SR. J OtAQUJ.M Osoruo - Da minha parte, tenho o maioT re~j:>eito 
·pelo T_ribunal. Lamento apenas que elle· se estej·a desprestigi·ando com 
essa.s decisões que< escapam á ~ua alçada .. 

O SR. RAMIRO BRAGA - Todo o mundo tem o direito de proc1a-
mar e .defender as suas doutrinas, de collocar-se no ponto de viata: <le . 
suas convicções. Respeito as a}heias; o qU"e lastimo, não é o facto de 
se ter allegado a incompetencia do .Supremo Tribunal; o que lastimo 
é ·a virulencia, a aggresaão, o desprestigio ·que se quer trazer a ess·a 
alta corporação. . 
· ·Não estou me repoTtando unica e exclusivamente ·a.o testenwnho 
parlamentar; estou alludindo ao ' que se tem dito aqui e fóra . daqui 
em torno da interferencia do 'Su:premC! Tribunal n.o assumpto. 

Pa.ssada e transpo~ta, po1tanto, a questão do h'a<be..as-.corpitS', 
vamoa á out1·a, tão larfamente ·articulada: a da incompetencia do 
Supremo TTibunal. 

'Senhores, quem é que tem competencia para declarnr incompe-
tente o Supremo Tribunal? . 

O SR. SrMÕEs LoPE\3 - Denfro de · sua alçada, o Oongrnsso Na-
cional. · 

O .SR, RAMIRO BRAG~ - E si o Supremo Tribunal declarar incon-
stitucional a competencia com que o Congresso o taxa de jncompe-
tente? · · 

·O SR. füM:ôEs LOPES . - E' o mesmo; nem por isso, o ·Congresso 
acceitará a doutrina; ·E' poder independente e aoberano. 

O . Srt. RAMIRO BRAGA - Neste caao, o Congresso assu'.tnirá uma 
feição revolucionaria. 

O SR. SIMÕES LoPE~ ~ Revolucionaria será a do _Supremo Tri~ 
bunaH 

. O SR. ;RAMIRO BRAGA - M'1as se elle é o interprete da constitu-
cionalidade dos actos dos outros podeTe.s, o gal'anü·dor dos direitos 
constitucionaes do individuo? 

.O. Su . . SrMÕEs LoPEJS - Elle interpreta o texto constitucional, 
quando ha obscuridade, quando não ha clareza. 

· O Su. · RA111'.IRO BRAGA - Então, eu pediria a V. Ex. que collo-
casse esta questão no pop.to de vista elos textos constitucionaes e .mos.: 
trasrn o dispositivo constitucional claro, decisivo, que taxa de incom-
petente o Supremo Trib;rnal para decisão, nessa.s questões. · 
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O SR. SrMÕEs LoPE~ ~ Éli pedfria a V. Ex. que me mostrasse q 

artigo da Constituição que ·permitte que o Supremo Tribu;nal proceclà 
como procedeu, julgando caaos exclusivamente políticos, violando o 
principi9 federativo, ferindo o autonomil:!, <los Estados. 

_O SR. RAMIRO BRAGA__:_ Antes de mais nada; já que V. Ex. fall~ 
. em 'autonomia dos Estados, di~i qn1e o quê VV. EEx: _querem, com 

o projecto do · .Senado, é justamente a violação da au.t~momia estadual. 
o SR. SnrÕES ·LoPES - E' a sua defesa. ' 
O SR. RAMIRO BRAGA. - ·A arutünomia tem o seu conceito; 0 esse 

não será certamente o clictado pela-s paixões politicas, pelo- partida-
Tismo em effervescencia, em .ebulição. 

A autonomia é o direito elo Estado governar-~e por si mesmo ; 
mas tem a sua concretização, a sua realidade, a SU!!- . objectivação ê 
esta consiste na, ordem coµs.titucional, na hannonia, 'na colla.boração . 
elos poderes locaes. 

·. Pergunto eu, ·ágora: VV. EEx., querendo a approvação deste 
prôjecto, não vão violar a autonomia elo Estado fluminense? . 

O SR. SrMÕEs LoPES - Lá estiá um Poder Executivo iu"compe-
tente, _que .não foi investido pelo orgão legitimo . 

O SR. RAMIRO BRAGA - Nós não estamos invocando razões dou-
trina-rias, ou "um principio, qua lquer. que elle seja. 

Dei-me por sa.tisfei-to em colloear; provocado por V. Ex., a ques-
t ão dentro elos textos. consütucionaes e pedi a V. Ex. que ·me mostrasse 
- porque quero illuminar o meu espírito, e não vim paTa a tribuna, 
violentando a minha timidez e . obscuridade (neto ap.oi'rJ,dos), sinãú 
para. esse fim - que V. E x. me dissesse e· mostrasse o texto comti-
tucional em que a comp~tencia do ;Supremo Tribunal estâ negada. 
Nesse assumpto, as razões ou são con:stitucionaes, ou são ·nenhuma. · 

O SR. SrMõEs LOPES - Existe no Estado do Rio um Executivo 
ai·bitl'ariamente investido, devido á intromiss-ão de um . poder extranho . 
á orbita do Estado, e o unico competente para dirimir o caso é o Con-
gresso Nacional. · Ei·s pcn·que votamos pelo projecto, cpmo solução 
pacifica e constitucional. 

O SR. H.A.MIRO B1iAGA - Não ! VV. EEx., pretendendo defender 
a autonom,ia, vão na realid~de sacrifical-a; VV. EEx., dizendo le,rar 
o remedio, vão preparar o veneno; VV. EEx., allegando a defesa da 
ordem, ·vão im.plantar a desordem~ 

Eatà é uma questão que não póde ser resolvida ao sabor ele 
nossas paixões politica·s, ululantes e desenfreadas, sinão perante a 
Constituição e ele accôrdo com os interesses superiorea, interesses dq. 
ordem e da propria Nação. · · · · . · 

Sobre a competencia do Poder Judiciario, ST. Pre~idente, sendo 
· o meu valimento nenliwm (não .apoiadJos), trouxe algumas opiniões de 

autoridades insuspeitas, todas ellas, e peço á Oamara para lêr. 
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O meu trabalho foi apenas material, de Teunir essas opiniões, em 
.materia tão amplamente debatida e largamente ventilada. · 

Diz o Duque de N oailles : 
"0 Poder Judiciaria toma conhecimento de questões politicas, 

desde que se apre-aentem sob a fórma de casos judiciarias. · . 
Nos Es.tados Unidos, a intervenção dos t ribunae'S nas questões 

politicas é um facto· normal e co.nstaüte .. . " · 
Diz Oooley, e tenho muito prazer de citar Oooley ... 

. O SR. SIMÕES ·LOPES - Nós tambem temo3. 
O .SR. RAUL VEIGA - E' um direito de todos citar qu:alquer 

autor. 
O Sii. RAMIRO BRAQA - ... porque. é biblia dos puritanos do . 

reg1men. 
Eis a opinião de Oooley : 
"0 Poder J udicia:rio é a autoridade fiscal na interpretação das 

lei-s e da 10onstituição e suas decisões interpTetativas devem sei- segui-
da3 e a.cceitas pelos outi'os poderes." 

LembraTei ainda: 
Allen· Smith - "DeE·de que só a esse Tribunal ( a •Suprema 

Oôrfe) · compeoo decidir quaes as questões que são politicas, qu:ae'S as 
que o .não são, nas suaa .mão.s está -o ensanchar ou estreitar o sentido 
ao qualificativo .de politibo.s, segundo lhe parecer." 

F. Pollock .,__ "~ 63uprema Ofüte é frequentemente chamada a 
rewlver grandes questõe·~· politica.s submettidas ao seu julgamento sob 
fórmas judiciaes." 

· B.aldwin ..,.-- "A Oôrte Suprema decide renhidas questões ·aobre a 
intelligencia . da Constituição nos seus aspectos politicos." 

.Muns~e~·berg - "Muitas deasas .(questões annulladas) t-eem sido. 
do mais al to ·alcance politico, renhida e amaTgamente debatidas nas 
assembléas legislativas, em meio, a excitação publica. Frequentemente 

· succede ·que a nação inteira se divida no apreciar dessas controver3ias 
judiciaes, e por vezes o ;julgado não vinga entre os nove J uizes sinão 
mediante ligeirn minoria ... " 

E . aqui cu observo, .~ i ·me não falha a memoria, que a sessão em 
que o Supr·emo Tribm;i.al concedeu o habe·as-co1·znis . ao eminente 
Sr. Nilo Peçan:ha, foi urna das mais solemnes que alli se tem Teali-
zado; estava pleno, não faltava um siquer dos seus Juizes e o habeas-
corpus foi concedido por oito votos contra quatTo, tendo um dos 
M:ini·atros se dado por su:apeito. 

'Üontinúa o autor que estou citando : 
. "Não -obstante, muito ha .que o paiz se submette sempre ( every 
time) ao oraculo (the oracle) da Oôrte 1SupTeb.la, tendo por definiti-
vamente encerradas as· conteri.das sobre que ella se pronunciou:". 

Poderia Í:ne alongai1 e trazer maior- numero de citações, mas eu · 
me lin~ito a estas que li. 
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Senhores, .será IIJ.esmo verdade que em nosso Tegimen- seja com-
pletamente ve·d·ada, prohibida terminantemente, a intervenção do 
dupremo T.ribtmal em toda e qualquer questão politica? . 

A zona central, por assim dize·r, da esphera politica, não é o 
direito eleitoral? E não tem o Supl·eino Tnbunal a.ttribuição para 
(ieciclir da validade do alistamento e a sua Tensão? Haverá por acaso 
materia mais política do que essa •exclusivamente pólitica, pun:.mente 
politica ~ E, amda mais, o i::Jupremo Tribunal intervém, não só para 
garantir o direito de um eleit01· indevidamente excluído, ma.3, a reque-
rimento de um simples cidadão. Este não é eleitor, que não tem diréito 
pessoal nenhum lesa<lo, vae ao St~premo Tribunal, pede a nullidade 
de. Úm acto politico, e o Supremo Tribunal tem competencia pan 
decidir da quest.~o . 

O SR. J OAQUIM OsoRrn - Si o indivíduo não tem direito lesado, 
não póde. , . , 

: O SR. RAMIRO BRAGA - VV. EEx. negam a intervenção judi-
ciaria em materia. política; trago um caso em que ha direito consti-
tucional garantido, em que esse direito ·é feTido, é golpeado; no ·Outrà 
caso não ha um direito pessoal ferido, mas um -cidadão qualquer pede 
a nullicla:de ele acto essencialmente, absolutamente politico, méramente 
polifr:o, e o ·Congresso e Poder Executivo •acham que a compet?ncia 
do Supremo Tribunal ,se mantén1. integra, ele pé, válida. No emtanto, 
quando esse TTihunal, ·que é o supremo interp rete da Constituição, 
no uso desta aua, attribuição privativa, que ninguem lhe contesta, 
interpreta o instituto ::tmplo, vastissimo do hab.ea.S-corzn1s, não, senho-
res, o Supremo Tribunal não tem com petencia po1·que o caw é poli-
tico ! 

Não comprehendo como é que o Supremo Tribunal, sendo o inter~ 
prete ele todos os actos dos outros pod.eres, Legi.dativo e Executivo, 
haja um poder .que Testrinja a sua competencia. 

O SR . . SnvrÕEs LoPÉs - Para, V. Ex., então, não ha ·a harmonia 
e a indepedencia dos poderes. · 

.O SR. RAMIRO BRAGA .- ü que para w.im exi.s1.e, porqu e é fructo 
do proprio regilllen, é a pl'Beminenria do Supw mo Tribunal. 

Ou é isto ou eu tão revoguemos a Const itU'ição. (llptwl.es.) 
Na Federação, com a organização que demos aos poderes publi. 

cos, incontestavel ·a preeminencia do .Supremo Tribunal sobi·e os· de-
mais poderes. (.i\Tão a.pio·i.ados d\?s Brs. 81',mões Laves e Jv:ciq'Uim 
080·1,io. ) · · , . ' i,· U: ~ifl 

No tel'l'eJ10 da idealidade, das abstrações, pócle haver essa har-
monia , e-ssa inclependencia perfeita. ele ca:cla poder, cada um gyrmldo 
n.a e.spheTa elas E·uas attril:Juições, mas no ponto de vista ela re11lidade, 
Tepito, é. preciso h aja 11111 póder que defina essa harmonia. 

O Sn. JoAt~unr Osomo - V. Ex. de ve então propôr o resta.J:iele-
cimento do Podel' Moderador que havia no Imperio . . 
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. . O .. SR. oSmºEs LOPES _;_ ·'Qirnes são o.s J ui2es · do'S 1nen1b'ros do 

Su:pramo Tribunal? Pela Constituição, quem julga 0s 1 membros do 
Supremo Tribunal? Não é Q Sena.elo- )!'ede:ral? . 

. O SR . . RA11uR:o. B1iAGA ~ Para pr-0va-i· essa preeminencia ·que o 
Supremo .Thbunal tem :aobre o.s outros poderes., e a tem,· nã:õ po1'que 
a. solicitas'Se, não porque ~ pedisse,· não 'porque a:. disputasse, mas come 
con.s:equencia ela nossa propria .õrganização constitucional·. ·. :: · 

:Os SRs. füMõEs DoPES ]j} JOAQUIM OsoRrn - Não apoiado, 
O Si~ . RAMIRO BRAGA .- Deixem-me conclufr pelo amor de Deus . . ,. 
·l'ara mostrar esta preeminencia, pergunta.rei ·a VV. EEx. · qual -0 

poder qun; pela nossa Constituição, tem a faculdado ele declarar .iucon~ 
stitucio'llac.s os acto·s do Legislativo e do Exécütivo? 

O .SR. SrMÕEs LoPr~s - Em especie, o Supremo Tribunal, não ha 
dJLVida. ~ 
· O Sii. RAMIRO BrtAGA - Diz V. Ex., e realmente nãô ha fugir, 
que. perant.ff· a lettl'U exprn·ssa da nossa EJonstituição, · tem o·-Supremo 
'.,t'ribunal a faculdade de rnver o·s actos dos demais poderes . 

.. .. Agora pergunto: qunl o dispo·sitivo constitucional que . consagra 
para qualq@r dos outros poderes : a faculdade de rever os actos do 
i:h1premo Tribunal :Fecl eral ·4 

O que quero que me aprernntem é um texto constitucional' nest~ 
13enticlo, não razões cloutrina1lias, que rseTiam impertinentes. · 

. Eis porque dizia que o Supremo Tribunal, pela nossa orgailÍza-
ção, tem uma certa preenlÍnfincia sobre os clemais poderes . . . 

O .SR. HoRAOIO DE MAGALHÃ:Es ~ Não t~m. 
O SR. R.11.11nRo Bn,AGA -· .. , não como conquista· sua; 'mas porque 

os podciies eatão assim organizados. Elle é a chave {]a abobada do nosso 
regímen. 

Sobre este assumpto , aliás, nada mais faço do que repetir lições 
que bebi, lendo votós mesmo proferido-s no Supremo Tribunal Fedei:al; 
lendo o que ha ele poéti.vo ~ fiTmado entre os tratadistas de pe3o e 
valia, ele gl'ande tomo, e o.s cons.titucionalistas americanos. As questões 
na:s quaes o Supn'lmo Tribn:qal não tem ingerencia são -a-;;; méramente, 
exclusivaí:nente e inteiramente politicas. Ha, po1:ém, ques.tões -que ,são, 
na -aua substancia, poli ticas, mas que se revestem de um aspecto ju.di-
c.ial, e ahi o Tribunal tem cqmpetencia; ha outras questõ.es que, sendo 
jm,iclicas, envolv.em no emtanto direitos políticos, nas quaea tambem 
o Tribunal tem a .sua competencia. . 
, E' nas questões políticas, rnservadas á esphera discrici.onaria· dos 
outros poderes ness.a região das conveniencias opinativas e de<).isões 
axbitrarias, que a inforvenç~.o . elo .Supremo será desautorizada. 

·Desde ·que existe 11m direito, Beja elle qual fôr, assegurado 'por 
um texto lega}, a competencia do Supremo se mantém' integra. 

Feitas. estas C'Onsicleraçõ~a preliminares, p assemos á esphera esta-
dual. 
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Vamó.s décré:~er; . com toda a isenção de auipio, como .-se passaram 
os factos, estudar a qµastão desde as suas oTigens, vir aoompanhando 
até chegarmos á sua finalida·de, .·que foi o hab.eris-corpus. c.oucedido ao 
Sr. Nilo .. Peçanha: ; . _ .. _ _ 

;Nos · humbraes apenas do . caso da meu Estado e ante.a de tJ'ans-
pol-os, uma confissão . eu faço : não tenho ·absolU'~amente a intenção 
de c-ollocar. . o debate no terreno das personalidades, e, si uma _refe-
rencia .pessoal neata occasião faço, é p·orque a ella me . vejo forçado 
por .uma allusão tambem aqui,, prof~rida nesse sentido . 

.. Assim mesmo, o meu desagratlo, a minha clisplicenci.a em. collo-
ear-me nesse. teneuo é tal , que trago um testemunho, o do eminente 
D.r . .. Nilo Peçanha. Em um elos cliscur.3~S proferidos por um dos mel\8 
illustrados collegas, foi dito .qn:c houve uma questão ele li ~tas ei).1· que 
o .. Sr . . Nilo Peçanha. se havia envolvido. 

·' . Venho . trazer >á _O asa o testemunho do meu eminente chefe.. na_ 
entrevista concedida por S .. Ex. á .No..ite. (Lê. ) 

'!"POLITICA FLUMINENSE"-. -:-. "JÁ.MAIS COLLABORI)U NA FQ.RMAÇ.Ã.O DE 
LISTAS. DE CANDIDA'.\'OS . Á .' PRESHJENCU..,, AFFIRMA-iios, "son SUA 
HONRJl. 11 , O S~ . .N,ILO PEÇ_ANHA •. 

: . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ...... • .• ............... · .• ..... ' .-·· .. . 
- V. Ex. i1ão nos poderia dizer algumas palavras sobre as decla-

raÇões elo Dr. Oliveira Botelh o feitas hontem a A 1\T.0-ite? 
- Bem estimaria que me poupa sem momentos dolorosos como 

estes: tenho como nórma nunca me l'eferir ás pes,3oas a cujo destino. 
me liguei toda a vida, e que por motivos de consciencia se · tenham 
separado ele mim. Só posso affinnar-lhe, sob minha homa, que jámais. 
collaborei na formação cte listas <le candidatos á Presidencia do Estado 
do Rio, e que devessem ser submetti<las á e&colba elo Governo F eçleral._ 
Nero ·creio · que o Sr. Presi:dente dó Estado tivesse ·dito o contrario. 
Seria · a primeira injuria que elle me irrogasse. Era seu: direito appro-
ximar o Estado tla politica federal , comprnheudo mesmo que se alliem 
eis dous govemos contra mim; o que niio posso peTmittir é que os meus 
amigos de hontem -venham a infamar-me. . 

'Nunca tive nem quiz ter neste cas0 <la successão do Governo flu-
minense nen°h'um · cóntacto com a pblitica federal. O unico homem 
politíco··extranh'O ·ao Estado, com quem convernei a respeito,. fo:i: ·o. 
Sr. · Sabino Barroso. · Seu companheiro ela com missão centrzl do 
P . R"~, O., com.o elle, não . reeleito ulti:mamente, por termos ficado soli-
dni{os ·coni os 11ossos ·Estados na quastão das candidaturas presiden-
cfaBs- i:la Uniãó, a-elle me dirigi apenas para que me informasse, dadas 
as suas· relações e o seu alto conselho, ú ele facto era pensamento do . 
Gove1·no Feder!ll intervir · pela força no ·Estado do Rio de ·Janeiro, o 
qiJe ·nos ·obrigaria ã ·àdia1' a eleição pa:ra o periçido presidencial elo 



Dr. Wencesláo Braz, que se sabia infenso á intervenção da União fórá 
dos casoa taxativamente expressos na Oonstituição. 

Não me entendi com mais ninguem." 
l::>euhores, entremos agora propriamente na . esphera estadual. 
'Babe-se que o Presidente do Estado do Rio de J·aneiro, já no 

pcriodo da scisão politica, convocou a Assembléa para uma seasão 
o.xtrn ordin aria, sob o mo tivo ,especioso de uma Tevisão da pauta de 
impostos de expor ta ção, mas com o intuito . evidente de apossar-se ela 
Jl.1.cart ela Assembléa, justamcn te porque era es ta Ivfiesa qu.oe ·tinha de 
reconher,er -os documentos eleitoraes -relativos ao pleito presidencial. 

J\. J\!Iesa foi ao Regimento - e, como todo nós sabemos, o Regi-
mento é uma lei organica, organiza. os trabalhos legislativos, regula 
os direitos, os clevern:; da corporação, e .esta só &e mantém na sua reali-
dade legal quando está clemro cto H.egimento: desde que, deliberada-
mente, sobre elle trjpU{lia, assumem seus actos a Jeição de tumultua-
rias, perdem qualquer caracter de legalidade - a Mesa foi ao Regi-. 
menta ; ao art. 18. · 

E ste faz parte elo capit1do !II, o qual se epigrapha - Da Me.sa · 
- " Disposições geraes": " A Mesa será composta de um Presidente 
e dous Secretarias, os quaes wrão eleitos parn servir v or· toda a sessão 
legislativa. " 

1 
Taes são os termos desse ·ar tigo que ·diz, positivamente, · que a 

Mesa é eleita para servir "por tod:ci a ·<:essão". (~ue elevemos nós en-
te nder por " sessão legislat~va"? Será, por acaso, o lapso de tempo 
dD 24 horas ? Será o período de actividade propl'ia:mente legislativa, 
normal, da .Assembléa, isto é o periodo de tres mezes-, deconente3 de 
1 de agosto a 31 ele outubro? .Será esse lapso de tempo que decorre ela 
installação é[,e uma'. sessão ordinaria e a da ses3ão ordinaria seg1iinte ? 

,Parece-me que sómente esta ultima póde ser a verdadeira inter-
pretação. E' o que o Regiµ1ento quer, quapdo diz qu-e a J'Y.iJesa será 
eleita pa~·a servir, não durante a sess-ão legislativa, mas, precisamente , 
" ·durante toclci a sessão legislativa", mesmo porque, no intervallo dos 
trabalhos propriamente legisla.tivas, findo o período de activicla<le 
ordinaria da .Assembléa, a ~fo3a tein funcções, a sua autoridade é per-
manente ; tem, por exemplo, pela Constituição - art. 34, si me não 
falha a memoria - a faculdade de promulgar os projectos ele lei que 
não foram em tempo opportun.o sancciona<los pelo Executivo. No 
intervallo d.as sessões, -o f:resicliente da Mesa, recebendo a communi-
cação d,a maiori a _dos . Deputados, tem a fa culdade de convocar a 
Assemblea extraor-cl1nanamente . . . 

o sr~ . JOAQUIM Osomo ~ Quanto a isso não 'ha duvida. H a mesmo 
uma repartição di rigida pelo Secreta.Tio, com pessoal ás vezes nume-· 
l'OcO. 

O SR. JiAJ11nw B RAG A - . E, como e3 tes, muitos- outros casos. 
;,.. Mesa tem, port anto, autoridade permanente, que vae jus'ta-
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mente, .ele u ma sassão ordinaria á cessão ordinaria seguinte·, visto como 
os actos que são, pela Constituição do Estado, da sua competencia 
restricta, não poderiam ser praticados si a autoridade ela Mesa não 
fosse ·permanente·. · 

O SR. HoRAcro M~G.A.LRÃEs - Ella prnside · at.é á occa&ião da 
installação da nova sassão, ordinaria ou extraordinaria. 

O SR. RAMIRO BRAGA - Não. Estamos definindo o qi;:e 38j.a 
"aeseão legislativa", de accôrdo com o Regimento . 

O Sii. HonAcro MAG11LHÃEs - E' tão claro! O R egimento diz que 
depois da leitura ela Mensagiam presideucial ~e procederá á eleição da 
Mesa, quer .se trate ele ses.3ão ordinaria, q ucr extraordinai:i:L 

O SR. RAMIRO BRAGA - Quero deixar perfeitamente claros e pre-
·CÍ:sos todos esses pontos. Não desejo, absolutamente, me eximir de 
qualquer argumento, seja elle qual fôr. Meu intere&::e está, precisa-
mente, em ventüar a questão, deixar fóra ele duvida, todos esses por-
menores. 

P erguntarei, .então, ao nobre collega que e!ltende S. Ex. por 
"to·da a sessão legislativa". 

O SR. I-IoRAcro MAG.ALITÃEs - Ila um artigo do Regimento que 
diz: "Depois ·que· o Presidente elo· Eatado comparecer e lêr a sua Men~ 
sagiam, quer se t.rate de sessão onlinaria, quer de sessão e;·tr aorclinaria , 
será realizada a eleição, e, depois de feita esta, de nada mais .::e tratará 
nesse ·dia." 

O SR. JOAQUIM Osomo -- Ha t1,aze prccecleutes na Assembléa ... 
O Si~. RAMIR:O BR.AGA - Chegarei lá . E stou .querendo dar· a estas 

desconchava<la.-; palavras (não apoiai/Jüs) um systern~ mais ou menos 
logico de argumentação. 

O que desejo, agora, . é que VV. EEx. me p recisem isso: Que 
entendem por "toda a sesaão" legislativa"? Eu já dis~Jf''", como entendia, 
a exprnssão . . . · 

O Sn. HoR.ACIO :M:.AG.ALRÃEs - ·Sessã . .i são os trns mezes, ele agosto 
a outu:bro. · 

O SR. RAu1, VEIGA - Entã.o, acabam .em otttubro os pode.res da 
Mesa ?! 

O ·SR. HoR.ACIO MAGALH'ÃEs - A };fie sa continúa, até ... 
O SR. RunRo BRAGA - Terminado esEe periodo, terminam aJ 

suas funcç.ões? 
O SR. Ho·RACIO 1\ÜG.ALHÍÃEs - A Eessão legislativa é de agosto · 

a ou tubro, cl ahi em deant1e, ~Mesa tem a funcção de poli cia da Chs·a .. . 
·O SR. RauL VEIGA - Promulga até actos legiElativos ! Não tem 

funcçõe3 de poli.eia. apena.s ! 
O SR. R AMIR.O BRAGA - Mas, o que ha de positivo é isto: a Mesa 

é eleita para servir dui·ante toJJa, a sessão leqislativa. 
T orla a sessão legisfotiva só as pódc comprehender o peTiodo que 

vae da installação de uma sessão ordi11aria á, installação da sessão 
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or )in ·1' · -~<>guinte. E' a interpretação que me pare-ce logica, que me 
parece razo :n~al. Si uão dermos essa interpretaçã0, chegaremos. a: u:m 
'absurdo : fin do o período da ressão ordinal'ia, em outubro, a :Mesa: 
não poderá praticar qualquer dos actos que lhe cabem pela Oonstitüição 
e pelo Regimen.to; terá esgotado sua a1-Ítoridada. . 

J.sto é, aliás; o que s-e tem entemlido e;.n :todos os regiinentoB, 
em todos os parlam~nto&. Aqui, no Congresso, a. :Mesa só é eleita na 
sessão ordiunria, e si .se realizar uma sessão extr.aor-dina:ria de per-
meio, será , a J\1Jesa, assim eleita, a directora do& tl·abalhos, como 
tem ·sido. · 

Senhores, si houvesse qualquer duvida ainda sobre esta interpre-
tação; eu iria ao art. 186 do Regimento. 

· ".Serão a este Regimento annexados e ·delles farão paTte inte-
grantes, as · disposições de ov.tras leis que disserem respeito ao modo 
de proceder da Assembléa, em assumptos attinentes á sua .economia 
interna." 

O . Regimento não regula o proce:sso -elas . sessões extraordinarias. 
Será então o caso -d-e, nos termos elo art. 186, applic arni.os o Regimento 
do Congresso F ie clerp.l, que, por esse art. 186, fica . fazendo parte inte-
grante -ela AsEembléa do E stado elo Rio de Janeiro; ·e, pelo nosso 
Regimento, nas ;>essões e:ii:traor-dinarias, a Mesa é presidida · pelo 
mesmo Presidente <la sessão ardina.ria. (111wifo l:l:em.) 

Apegam-se os nosaos adverna rios ao § 2° do art. 15 ... 
UM SR. DEPUTA<DO - Vejo ·qu:e V. Ex. está falland·o muito bem; 

ma.s está arrombaJ11clo uma porta já absrta. 
O SR. RAMIRO B1tAGA - Tenho o proposito de tra~er o ca.so 

desde ma origem e explicaT a intervenção legal do Supremo Tribunal 
Federal; porque, para mim, desde que foi concedido o habe·as-cor1YUS 
a·o Sr. Nilo P,~ça nha, afim ele que, na qualidade de Presidente .eleito 
e reconhecido pelo poder legitimÕ· e competente, tomasse· posse, para 
mim, tratava-se de um factp completo; encerrado definitivamente, <le 
questão termina-da. 

Dizia que oB nossos ad\7ei·sarios vão -ao § 2.0 el o art: · 15. 
Antes de mais nada, Sr. Presidente, lembTO á Casa que o a«rt. l S, 

lido, faz parte do cap. 3º, cnie tem por epigra1)he "Da Mesa". 
Agora . o §. 2º elo :n•t. 15 está incluído no cap . 2° , que fom a epigra-

phe "Da installa•ção e do eucerramento ela Aarembléa". -
PreliminaTmente , chamo à attenção de rnetxs : illustres" colleg·[tS 

para os artigos anteriores, entre el1es o 13° e o ·14°: 
"Art. 13. No dia marcado -p ara a installação da Assembléa, Te--

unidos os Deputados á hora de:signada, ·o Presiden.Je, Secretarias e 
·mais Deputados · tomarão c;eus lagares, etc." · 

"Art. 14. Os Deputados que 11ão ·n restarem ·a affirmac:ão .nô ~acto 
:da insta llaqão, o farão · em sesi!ão publica; qiuind'o tom;uem 'a é.5ento." 

- Frizo justamente ·estes artigos allteriores, pa·ra mostrar á Oan:iara 
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que. o capitulo. tr·a,fa da, · ·iustl;\llaÇãp .{ta 4.ssembléa ·e,. nQ.·. c·omeço da 
legbS.latuw. Ah:, vamo;;: seg1:lip.do o penaamento do legii,iJador. 

Vem, depois o ·§ 2° do art. 15, que diz: ~ 
· · · "..A.pó3- a retirada .-do ·Pr·esidente do Estado, a Assembléa proce-

der~ á ~lleição da Mes~; q1~e deverá servir du:rante ai sessão legislativa, 
ordrnana ou extraor·dmana, e, concluida a mesma, de nada mais se 
tratará." · · 

. Dizem os nossos ad,;ersarios que essais palavras - ou extr:aoidi-
narui - se referem á Mesa e que esta deve ·ser eleita em todºas a.> 
sessões mesmo extraordinaria s. 

Não se póde concluir tal cousa. As palavras "or<1ina1'ia .ou extra·-
ordinaria" eatão subor<l!nadas á· locução "s'.-;:'isáo kgislativa". O que 
o R egimento diz é que a Mesa1 eleita na ~essão ordinaria que se inicia, 
tanto "deverá servir" nella como em qualquer extraordinaria que 
sobrevier. · 

O Sn. Jl,/[:i;;LLO FRANc p - Só pócl'e ser interpretado do modo que 
V. Ex. o f az. (Apo·iados e não apoiados.) ' 

O SR. JOAQUIM O somo - E os precedenl"es em sentido contrario ? 
O SR. MELLO FRANCO· - Não importa.; si constituem tradição má, 

abusiva, pura corruptela ... · 
,. O Sn. RAl\[IRO BRAGA - Senhorea, a unica allegação a que se 
apegam aqui os nossos ad1r.ersarios, em sua interpretação, sã-o os fa-
mosos. os ceJ.el1errimos precedentes ! V n 111 os :>..os precede11 tes. 

1A' primeira analy~e, vemos uma série de tres sessões .extraor<li -
nari as com o mesmo Presidenl"c, qne ta1n.l;>em o fôra da . 01~cl i 11 aria. 
:fy[ais a·deante , quatro sassões extraordiur..rias, com o mesmo Pre;>iclen te. 

H ouve urn:=t intcrpre l;ação erronea, no começo; foi <lahi por dcante 
segnida; sem maior exam_e, porque havia accôrdo geral. E ssrrs se;:;.sões 
eram .feitas por motivos ponderosos, 11ão como a ul tima, por motivo 
·unico e exclusivo de e·sbulho da Mesa. · 

Tudo foi feito, por assim · d1zer, camarariamente. 
Agora foi a primeira vez que se agitou a questão, purque o pleito do 

E stado elo Rio não foi um pleito a.utomatico, houve luta e luta int.ansa; 
e é exa·ctamente nessas occasiões que os particlarios sagazes vão exami-
nar os seus direito::; para garantil-os, para defendel-os, para .se mnstra-
rem dignos delles. E ' na luta . que a legalidade, até então como que 
U'çlormecida. entreg1.1e·. á inerci a, e á preguiça intellectual, muito nossfl , 
é. nessa s occ-asiões que algumas Yezes ella surge, dcaperta e. -vi1e. ·E' 
just.amen!"e nesses instantes ··que os partidarioa argutos esmiuçam e 
esmerilham as questões. A autorida,de ·de precedentes e nn:,xes viciosas 
não conatitue ·-argumento de . interpretação .. _ .E stou falhndo perante 
divernos juristas. Quantas e quantas vezes certas leis, cluran.te muitos 
annm1, são interpretadas def.~ituosamente , até que um dia o espirita 
argut<J do-· Juiz de::;cobre as falhas. escl areée o .texto, dando-lhe a ver-
-dadeira _foterpretação.? (Apoiados,) 
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S enhores, a unica ·cousa em que os nossos adv.ersario.s se fi rmarrn 
.são es~es famosoa precedente!?, mas todos elles viciows, como acabo 

·de provar. 
O SR. Sil\lõEs Lor1~s - Então V. Ex. entende que os outros casos· 

anterior.as foram todos illegaes? 
O SR'. RAilHR.o BRAGA - Oh ! V . Ex., do que eu disse, tirar esta 

con chi 3ã o, é i m possi vel ! 
.Agor a, rnn ho rcs, rnpponhamos que tudo que tenho dit.o aqui esteja 

fundamentalmente erni-do; que tudo que affrrmei nã.o foi uma inter -
pre l a~ão r.ereua , clesapaixou:i'cla, e sim t r aducção do sentimento llar-
tidario canden te, ullnl a111.e, que aqui esteve nesta tribuna; suppo11ha-
1i1oa qwe tudo isso que d ís&e seja completamente errado, in çado de 
abc-urdos. 

Vej amos então o art. 28 do Regimento da .Assembléa elo E stado 
do Hio. 

E sse artigo ar;sirn dispõe : "E' vedado ao Presiden te da Assembléa 
· cousul tar á mesma a rnspeito da interpre tação ele qtralque r disposição 
do 'Regimento , corupctinclo-lhe decidi r a respeito. No ·Ca$o ele se torua.r 
neoosaria interpre tação aul'hentica por não ser a do Pr.esidente con -
so ani·e com os artigos do R egimento, serão estes interpretados me-
clianle projeclo ele lei, su.j eitp áa ·di sposições regimentaes." 

O SR. EAUI. VEIGA - Parece que não póde haver nada mais 
cl aro. 

O SR. H Q·RAQIO DE M AGALHÃES - Não podia lia ver proj:ecto ele 
1ei, porque· não se deu instaFação da Assembléa. 

o SR.. MELLO FrtANCO - E vv. EEx. por que não compare-
ceram ? 

Ü SR. RAMIRO BRAGA --- Estou mostrando q~e o Presidente é a 
autoridade u:ilica, podemos 9ize r mesmo autoridade draconiana, mas 
o que é facto, o que não offorece a menor duvida, é que a faculdade 
de interpret ar o Hegimento é> ,su a. 

O SR. RAUL VEIG~I. - Nem ha duvida que o poder de inteTpretar 
compete ao Presidente. 

O SR. RAMIRO BRAGA - O P resiclent.e, u sando da a ttribitição legal, 
interp reta o R egimento e a. p seudo maioria se torna revolucionaria 
e diz que absolutamente não abre mão de seu · dil'eito d.e eleger a Mesa! 

. ü 1SR. MELLO F RANCO - A disposição do § 2° do art. 15 do Regi-
mento não póde ser interpiietada de outra fórma sinã o por essa que 
V. E x. interpnJta. A interpretação li teraI é essa, mesma, nem compre-
hendo como re possa t irar outra. 

O SR. RAúL VEIGA - Litteralmente ó a unica interpret,ação . 
O S1i. MELLO FRANCO· -- V. E x. (p.ara o Sr. J oaqv.:im O.s10r1:0) 

interpre.ta por outra fórma ? 
O Sii. J OAQunr· Ü :> ORIO - Eu, nrnsmo 00111 lêr o texto,· não iria 

desprezar uma interpretação de 14 a: 15 anuas, pata adaptar a inter-



... 

425 

i)1'etação differente, de um Presidente, .sem . a Assembléa estar func-
cio11ando, eem Ee poder manifaEtar. 

O S1i. RA:i;ÚR.o BRAGA - Senhores, ma{s uma vez vou lêr o art. 28 : 
"E' vedado ao Presidente ela. Aasembléa consultar a mesma a respeito 
da interpreta~âo d·e qualquer disposição do Regimento, competindo-lhe 
decidir a respeito." 

UM SR. DEPUT DO - E quando a Assembléa divergir da interpre-
tação, o remedia s-ó poderá seT d.ado em projecto ele lei. 

Q SR. H c-RACIO 11AGALHÃEs - Como a Assembléa poderia vot nr 
proj-ecto de lei, interpretando, si não rn tinha insta11ado para deli-
berar? ! ,- ' . ~ 

O Si~. RAUL F ERNANDES - V . Ex. sabe que esaa deliberação foi 
tentada, fora ele tempo e ele lagar, declarando seus amigos, p~la im-
prensa, que não compareciam. 

O SK RAMIRO BR.AGA - Senhores, dahi nasceu a questão. Qrte 
faz a Me~·a? Foi ao .Supremo Trib1rnal, não p-eclir que este interpre-
tasse, mas, mostrando esrn art. 28, dizer que o Preaiden1'e tinha um 
direito liquido, cfaroJ insoph1slllaYel, firmado em clispo~ição legal ; 
apenas pedia que o poder encarrega.elo precisa1nente ele hzer prevn-
leceT o direito e a justi~a asrngurasse a faculdade legitima, legal, imo-
phismavel por esta disposição consagrada. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado conclua suas obser-
vações, pois a hora eatá dada. 

O &~. RAMIRO BRAGA - · P ediria a V. Ex. consttlt.a see a Oa8a 
sobre si me concede prorogação por meia hora para conchi-ir minhas 
observações. . 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado Ramiro BTaga pede prbro-
gação d'a hora por 30 minutos. Os. senhores que concedem a proroga-
ção, queiram se levantar. (Pausa.) 

.Foi concedida. 
Oontiuúa com a p ~ lavra o Sr. Deputado R amiro Braga . 

O Sr. R~miro Bn·g'a ( continua1vdo) - Agradecendo a benevo-
lencia elo meus collegas, pro&i.go, acccntuando que não foi o Sttpremo 
TribuJJ al quem interpretou o Regim')nto ;. mas, podeT incumbido de 
assegurar o di reito e dizer onde eetá a legali:da·de, elle ºe limitou a 
garantir o direito inconctt"2so do Presidente da Assemblé.a. 

Assegurou, unic ;i. e exr.IU3ivamente, ao Presidente da AEsembléa a 
facu.lda{le, que tem. inilludivel, de rnr o interprete do Regimento; e a 
Assembléa. só podia modificar essa interpretação por um projecto 
de lei. 

Foi isso que o Supremo Tribunal fez; não el~geu Mesa. 
E como TecebeTam os nosso t> adveraarios essa deliberação de um 

poder supremo~ 



: · ·como a frac\,}ão _de UJ+i po\ier;:do: E~t~go r'.3C€~,e_u .: ~s~ .lt" ::~~J~ão . _de 
um poder soberan_o da Republica? · . · · . . .: . · . . . . . . , . · . 
• · . Atirou"ª á cesta do lixo . das deliber.a.ções pá.Ttidal'iàs ! .. :Resolveu 
desmoralizal.-a e a convocação da . :;essão. extraor<linaría . faita .·. pelo 
Góverno ao qual dava apoio ficar lettra mO'rta. Neste sentido fez u.ma 
declaração que ahi está publicada em todos C}S jo1~naes . Intei:e.ssante, 
~sa g1·ev e parlamentar 1 . · .. · 

Assim, os defensores deases grandes .e extrnordinarios principios . . . 
O SR. Srn:rõEs LoPES - Com os quaes não se deve brincar; · são 

serios demais para isto: . 
O SR. RAMIRO BRAGA - Nem eu estou brincando. Já dis;;e, po.rém, 

que es2es principias ee t.<~em accommoclado em :um leito .de PrÕc1rsto. 
E perguntaria agora a VV. EEx., como . se conciliariam elle3 

com a declaração elo monstmoso estado de siti_o, estando abei'to o 
Congresso? 

· .(B.a varias ,apartes elos Brs. 8imões L aves, 1 octqui11i Oisro·rie, 
R oracio Jl!fogalhéies, R .cml Veiga e Eawl l i'ernanclels. ) 

.P eço acis co11egas licença ptn1,t terminar estas consideraçõea. 
Houve a declara~ão cle.stcs Deputados de qll e não comparMei-iam á 

sessão extraorclinaria porque nào abriam mão de seu di reito ele eleger 
a Mes1. . · 1 • . 

. . . Assim, e.stswe a Asc:e1p../Jl'éa J_,egisl~ti,1 a c111 sessões preparatorias 
durante longos 47 dias. Estavam proni1)tos par~ os trabalhos 22 Depu-
tados; falt-ava apcn~s 11111. Deu-se um reconheci.mento, e como essa 
.pret.eusa niai_oria não podia <les.m_oralizar o accórdão do SÚpTemo Tri-
"lmnal, reaoh eu dcsrespeital-o: ceTcacla a Asssm:bléa ·foi embargada a 
cn_t~·acla ,ela Mesa, e isto, Sr. J' resiclenle, porque não ora mais ·possivel 
Ípipedir' a installação da se<-:são extraorclinaria. . .' . 

"No . dia em que a sessão seria il13tallada, foi cercado o edifoú-o 
ela .A.3scmbléa e obstado o ingresso da Mesa e elos noss-os amigos. 

O Sit. RonAcro M AGALHÃES - Oh! perdão; a Mesa eh Assembléá 
foi que, .sabendo que comparec'8l'iamos ·á sessã-o e que elegeriamos a 
u·gva Ji,iI.esa, por'lue tinhama;>. a maioria, ordenou que não Sfl abrisse 
o eclificio. · . 

.O Su .. R AUL FERNANDE[l - VV. EEx. sabem que tinham razõea 
superiores para fugir. A verdade é que essa tão . fallada maioria não 
passava de minõi'ia, porque havia quatro ou cinco Deputadçis cow o 
mip1dat9 perdido. ' :... · ·· . 
· '· O SR. RÓR.ti.cro Nriá.GAL:trÃÊE' - . Só dep.ois foi que cogitaram 
disso .. · . 

O SR. RAUL FERNANDE~ ~ Essa maioria passava a3si.m . a . ser 
minoria; por isso foi,_ que 14 não compareceram os Deputados ·qüe a 
9ompi.mh51m. ·· · · · · 
· O gR:' HoR.ACro ·MAGAJ,}fiEs _;...2 V. ·Ex. não prova ,que esses Depu-
tados a que allucle houvessem percl-ido o :mandato. 
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· ··o .Brr. R11:uL·· FE'RNANDBs ,_ Nãó ve1iho pT€H'ªi" po1·gue. isz;o já é 
cousi extemporanea, mas os 'docurii:entos est_ãQ· ahi. : 

O SR: Ho:RAcro MAGALIL;\.Es -,.- Que ·interesses· tiüha. á niaioi·ia de 
fugir da minor1a? (Ha mi1,itos aparte.s.) .. 

·.•O. Sn.· RAMrn,o .BRAGA - Sr. Presidente, a maioria só , se · d~fine 
quando os Deputadoa trabalham am 'conjuncto e só póde ser capitulada 
como tal, qua-n<lo· age d:entro da -legalidade; não. tufu.ulttrariq.inente 
.<!'.orno essa; fracção o fez. · 

E sta tão apregoada maioria asuemelha-se a um. des~es vrali'entes 
que; d·a alveolos pulrnonaei; cli ste~didos, de olhoa chamméjantes, ber-
rando coin toda. a força, vivem a bravatear a sua coragem, mas que, 
·na .oc·casião opportuna, acham. mais conveniente transferil-a para 6 
·cha .,:eguinte .. . · E ssa facção anelou sempre a blasona·r que era. ntaiotia:, 
mas no momento em que 2,a devia· manifestar como tal, viu .. se que des-
·appareoou, e, pela pritneira e unica vez unida a s·aUs collegas, sê con-
verteu em 'minoria. Onde ficou essa maioria? Então é maio;ria só 
porque diz: "Son maioria"? Declarnm-se maioria, mas .quando ·chega 
o momento en.1 que vão funcciorrar em conjuncto .com a minoria, onde 
fié'oú .e.ssa m:,Üorl.a? ·· 

Então, um grupo da Asoombléa declara que· constitue maioria, 
ma.5 absolutamente não quer rn sujeitar ao dominio da lega:liclade, ven-
c21ido assim, legitima.rn·ente, a minoria?! I sto é maio'ria? 

Eis ·a origem da questão. Fra-ccionolHe, portanto, a Assernbléa. 
Ficou ü±na elas parcialidades funccionanclo dentro -eh l·egaliClade, res-
peitando o accórclão do Supremo Tribunal. 

· Antes, porém, de )JTOseguir, ao.signala-o .. um epi.3o dio ·para o qua.l 
peço atten:ção elos que estão acompanhando este caso com interesse. · 
- Essa maioria, qu e foz a ·decla1' ação de que não ·compareceria, i1ão 
obedecei·ia ao habeas-corp1.is elo Supremo Tribunal, porque não . abria 
mão de seu direito de ·eleger ft. 1VI-eaa, ·es&a maioria,. quando viu que o 
seu i.ntuto e"ra bürlado, qne rn instal-lava a As2e1ub1éa, foz vor· seu lado, 
uma sessão extraôr<lina ri.a, mas :o:oh a presidencia de qúem?·Do 1° Vi ce.-
Pfo&iclent:') e elos .o;U:pplentes de•. Secretarios anteriores .. Não elegeu a 
Mesa!!! ·Vejam . VV: EEx. · n. que conclusão chegaram · elles mesmo.il : 
qu.c a interpretação verdadeira· era aquella, e que desobedeceram ao 
Supi'em o: Trib11ual :por ·um luxo ele força, pois qu.e elles ·: iJ~·o.pi'io s se 
reüniral'n afinal em i.uirn sesEiio exfo'aortlina.ria tumultua.Tia: e não fize-
ram eleição da Mc.>a. 

·. UM "S·n. DÉPUTADO· _:_.,. :Não -se remi.irani. 
O Su:. R.unRd BRAGA - Oh! Então n::ida :mbsiste '. só mesmo' a 

pwi;não ~Jo litica delirante.. 
· '' · O SR Hõ·f..1\cro MAGAJ,HÃEs - A As~ern·bléa Legisl ativa·,· sob ·a 
jJÍ'êsi·ctencia do Si·.· PoncP. de .. Leon; com ~'l ·D3putados,. se installou e 
iJ.ógb éhce.rroü ·o::i ;w.:ils tr11:balhon; nãü' ·1~vi-i\; :mais. motivo -;. . ;: . ~ , . ·.': ":-":: :; 

O Sn. RAUL VEIG4 - Não elegeu: ·"- Mesa. · ... . .... '., ' . 
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O SR: HoRA.CIO 1vL.aALHÃEs - Porque no dia seguinte começ·avam 
aEi sessões preparatorias pa.ra a sassão ordinaria. 

iÜ SR.. Rn:I:mo BRAGA - Não um dia só; varios dias funccionou. 
V. Ex. era Secretario Geral, deve ·aaber. Quer que responda, lendo a 
Me.usagem do Presideut.e do Estado, para demonst.rar que a Asrnnr-
·bléa funcciouou va-rios dias? . 

O SR. HoR;ACIO 1vfaaALHÃEs - Tres ou quatro dias. 
O SR. Raumo BRAGA - V arios dias, em todo c1s.o; e não elegeu 

a Mesa. · 
O Sn. RAUL FERNANDES - Um dia que fo s30, (Ha outms apartes. ) 
O SR. RAMIRO BRAGA - Sr. Presi dente, viu-se a Mesa da Assem-

bléa, dada a violencia, na co11tingencia de transferir o local ·de Sll'aS 
sessões ; transforiu ei;2e loca l, impossib'ilita.da, como se ,-ia, de reunir 
a Assembléa no edifício anteriormente designado. 

O SR. Hor{ACIO MAGALHÃE;:; - Quando os nossos amigos quizeram 
compareoor, VV. EEx. fecha ram a porta. · · 

O :Sn. RAMIRO BRAGA - O que fizemos foi obrigar a. que ficasse 
bem patente a, violencia que soffriamos. 

O SR. J OAQDIM Osomo - Foi acto de pTepotenciu que VV .. EEx. 
pratic:n:arn , tleE·de que impediram a entrada de seus adversarias. 

O SR RAMIRO BRAGA -
1
Nãó impedimos cousa alguma; estiYemos 

longos 47 dias á espera <lo compar.ecimento dos -que desobedeceram 
ao Supremo Tribunal. 

Recebeudo o P residenta noticia!\ do cerco da Assembléa, foi veri-
ficar ·Sua procedencia e viu p edifício cercado pela força; quiz nelle 
penetrnr, mas a policia decla.rou que reconhecia. sua qualidade de Pre-
sidente legal ela Assemhléa , ruas que não o deixava entrar, poTque 
t~nha. ordens terni.Í.rn.ll11e3. .Ahi está o seu depoimento, que posGo lêr , 
s1 quizerem. 

UM .Sn. DEPUTADO - Este é o ·depoimento do Presidente, não? 
O SR. Ho.RACIO MJAGALH.\Es - O orador sabe perfeitamente que o 

Presidente mandou fechaT a, porta rla Assembléa. , 
O SR.. RAMIRO BRAGA - Si isto fez, rnpito, foi para que a Yiolen-

cia ficasse materializada, não pude:;se de· fórma alguma ser sophi.s-
mada. 

E is por que ficou fechad~ a porta da Asoombléa; e, não podendo a 
Mesa entrar, com os Deputados, traudeTiu o local elas se.ssões p ara um 
outro edifí cio. 

E', aliás, uma questão perfeitamente debatida e explic ::ida: a Mesa 
não 1ransferiu a série da A.ssei1nbléa. Ninguem dirá, por exE)mplo, ~ue 
estarnos aqui, neate edificio, por· um acto de violencia ela Mesa da 
Gamara. O illustre parlamentar que então presidia ás .i?essões, Sr. Soa-
res dos Santos, enten·dendo , e muito bem, que o edifício antigo não 
offerecia a devida segurança, por um acto seu, transferiu para aqui 
a Camara, 



O SR. JOAQUIM O soam - O acto foi up pi-ovado pela Caniara. 
O SR. RAMIRO. BRAGA - V. Ex. não póde provar qmi tenha aido 

consultada a. Camara. . 
O .SR: JOAQUIM OsoRrn -' Deve constar dos Annaes. 
O SR. RAMIRO BRAGA -- Absolutamente não; o. Sr. Deputado 

Pedro Lago quiz levantar esta questão, mas sem resultado. 
A" Mes·a üansfer.iu .ª Gamara para aqui, e ninguem absolutamente 

póde dizeT que a sé~e deste raino d·o Poder Legialativo tenha sido mu-
dada, visto que a séde continúa a ser a Capital Federal. (A.poiados.) 

Aliás , para acabar com .essa questão, basta citar os artigos da. 
Consti tuição do Estado: 
· "Art. 9. 0 Por: motivo de conveniencia p1xblica, pocle1'á a A:asem-

bléa Legislativa funcciona'i· em outro qualquei: lagar, que não seja 
a Capital, si assim o resolver o Presidente do Estado, a maioria ·elos 
membros. da Mesa, no intervallo elas sessõe3, ou a pl·opria Assembléa, 
quando reunida. 

Pan i.grapho unico. A mudança da séde da Assemb1éa, feita pela' 
Mesa, ou pelo Presidente do 'Estado será sujeita ·á· approvação da 
Aszembléa, depois de munida . 

.A.rt. 3. ª ela Reforma Constitucional: "Por lnotivo ele conveniencia 
publica, a Assemb1éa poderá funccionar em outro logar que não seja 
a · Capitál: , 

1°, si assim T'esolverern dous terços elos Deputados presentes, 
quando ú uiíicla ·a A:asembléa; · 

2°, si assim resolver o Presidente do Estado, ou representar á 
Mles :;i, a maioria dos Deputados, ~1os intervallos cl·as ses·3Ões." 

Portanto; é a propria Constituição a definir o que é mudança 
de · "séde" : - 0 a transferencia da Assembléa para fó1·a da Capital 
elo Estado. "" . 

Ar.sim já se f,ez. Em 1910, por decreto elo PreSidente do Estado, 
foi a "oode" da Assembléa: (havia então di:.:ali.clade) transferida para 
Petropolis. ·A . designação elos respectivos edificios, em · que funcciona-
ram, foi acto exclusivo da .Mesa. · 

ü mesmo se .deu posterionnente, quando as ·duas assembléas trans-
feriram a "séde" para Nictheroy. Funüciouaram em eclificios deP,igna-
dos exclu.sivarnente pelas. Me.;;as .. 

·Demais, no caso actual, o . edifício onde funccionava e elo qual 
foi transferida a Assembléa do meu Estado, nerri ·aiquer era um· proprio 
estadual: era uma casa particular, ele aluguel, eomo aquella em que a 
Assembléa passada funccionára. 

Transferido o locnl das se&sõe·a, a maioria, qU'e, si o era , podia 
perfel.tamente invalidar tod"Os os actos, lá não appareceu, e continuou 
no sen caminho ele prepotencias, de violencias, ele desrespeito sobre 
clesre3peito aos accórdãos elo Supremo Tribunal. 

Le?:a lmente reunida ·a AsEemhléa, sob a presiclencia da Mesa legi-
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tima, ~ntregou~se - -ao · t.r!\.ba.lbo _ele l'econhecimento de poderes do Presi-
dente .,elo Estago. -- . · ·· . 

Diz-se, Si·. PreE-idt!nte, que não o poderia fazer, visto e.orno o .as-
sumpto era ext_r.anho _ao da 31,l_!\- · convocação. Essa ·objecç_ão j.á .foi cabal-
me_ute . reduz.ida, á sua, nibilidadc pelo· eminente .Sr. Ruy .Barbosa, nos 
memoraveis discursos proferiçl_os sobTe o _caso do E·stado do Rio. . » 
. _ ssimipto_ extrt1;n,hio só póde sw entendido como assiimvto legisla-

tivo., sob pena de ehegarm.õs a um ~b -urdo. Como todos sabem,, as ques~ 
tões :fagislativa!l _teem os seu-a turnos regimentaes e prazos prefixados. 
São projectos ·d.e. lei, qui;i passarp. por t1:es · discuasões regimentaes; no 
reconhecimento de poderes, acto puramente eleitora], na-da -disto se 
dá_: :é _mn. s.ii;npl~',! p.;n:(lcer, c_om. UIJHL mt.ica votaçf(o. 
_.: , Ü _Congressci :N_'acioná), -quando · apura ··a eleição .. do ·Presidente. da: 
R~pu:blica, __ pêrde -_seu caracter ordinario de Gamara.: dupla: e se trans-
foqnª-.. em. m,na junta,. a_p.ur1,tdo1'.a e . de reconhecimento ele poderes. 
· Sobre ser á vérificação da eleição presidencial materia.: eleitoraJ, 
GQJAP _tal urgente _ e __ pe._la, nos[la legislação tendo pre.ferencia ·aobre as 
q.em.ais .• . a in.terpyet1!,ção çstreitame1:tte l i:teral, co-i:no: a qnerem os nossos 
advers~:i:ios, ·rios conduziria á situação ele não poclex a. Assembléa votfü'. 
~iqµer uma moção de ... soJiclarieclacle polit,ica ou· unia manifestação de 
pezar. _ . 

·E, mais ainda, essa ii~tei-pretação nos levaria ao ponto do PTesi-
dente <:lo Estado pod.er impeuir o rnconlieciment.o do seu successor. 

Explico-me, Sr. Presidente. Uomo se sa.be, cogitou--se . da transfe-
\'?ncia do diawda eleição de f. reaidente do Estado, de :fórma qLrn es~e 
acto coincidisse com a investidura do Sr. vV.ence ·láo Braz na Presi-
dencia {la Republica. SuppoJ:lha-mos qu~ · isto rn fizesse e que o reco-
nhecimento fosse então feito -~el a Assembléa em dezembl'O· e em. se .. :isãõ. 
extraoú1imnia, visto como a ,,1 de outubro se havia encerrado a 01·di:. 
na1·ia. 
. . Mas, si, no decr.eto co-uvocatorio da As~mbl éa, dissesse o Sr. Pre.-
3idente do E stado que o motivo da comwcação era o mesmo que serviú 
de j_:rretexto para se pretender despoj ar a Mesa legitima d.e s.uas fone". 
çõe.'JI - revisão da pauta <le impostos - pergunto : ~estava ou· não a 
Assembléa, conforme a interpr.etação dos nosso3 adversarias, imp.ossi-
bilitada. ele se entregar a reconhecimento de poderes do Presidente d.o 
Estado? Ficaria ou não em mãos do E xecutivo E stadual impedir o 
rec.onhecimento de seu succe:sor? 

A A·3sembl~a rnconheceu, e mwito bem, o Presidente do Estado, 
pois que não podia deixar ele o fazeT. Assim o diz o art. 118 da lei 
eleitoral·: · 

"A apuração geral das eleições de Presidente e Vice-Presidéntes 
do. ·Estado gerá .f.eita pela As~mbléa . Legislativa, na sua primeira 
reunião." 

O art. 138 do Regimento InteTno dispõe: 



"Tre.> dias' depois da.quelle em qüe, pela lei eleitoral, tive1~ termi-
mcdo o prazo dentrb do qual devem ·s..er remettic1as as· actas dos diffec 
rentes collegios e1eitoraes., (e · ess~ pT·ázo .é, iJelo~ ·art. 99 da> Lei E1ei-
toral, de 48. ,horas),. " o .fresidenle da AsEern.bléa marcará· para a ordem 
do di'a. suh3equente a e.leiçãq de uma Oommissão de nove Déput:;i.dos; 
votando-se em seis üomes, para apurar e verificar ·OS ·poderes · do Púiai~ 
dente e V.ice-Presidentes do Estado." -

De accôrdo com essas textos, a Assembléa fez a apuração da· elei-
ção .ele Presicle·nte do Estado. 
• · üoncedido depois o terceiro h;ab.eas-oorpus pelo Su.premo Trib,u-
nal, ao. qual ·a Mesa já Tecorria, ·esse lvab.ea.s-corpu.s foi como que umâ: 
deducção logica elos cloua anteriores. Si o Supremo Tribunãl nã.o 
conoodesse esEe habe.as-carpiis, seria elle proprio a ·C011co·rriar ·para o 
~ieu "desprestigio. . 

Eu clesej[\ria que os nobres Deputados me- mó·3tra.ssem;:·num .·páiz 
de oTgani.z ?,ção federativa, como o nosso , quer essa organização tenha 
obedcçido a uma forga centrifuga e marchado do centro ·para a plu-i·a-
lidade r agional,-·ca.so em -que os E stados se constitúem por po<lerés que 
lhe·a foram outorgados pela União, e.orno .em nosso paiz-; -quer. essa 
organização tenha obedecido a uma força 0entipetia, partido como nos 
E stados. U nicloa; do pluralismo regional, em que os Estados se despo-
jaram ele pod~res e direitos, em b.eneficio do centro; eu quereria que 
SR .EEx. me mostrassem, num p·aiz ele organização federativa, qRal-
quer que ·en e seja, urna deci"São de poder sup~rior, sobeTano, sup.renio , 
désre~;pcitacla, tripudiada,· por uma fracção elo ]JOder ·a1lto)1omo ! 

Como conciEam SS. EEx essa desobediencia com· os princípios· 
republicanos ? No Tegimen federativo 'Ou ha a organização dos. poderes, 
mas com hierarchia de aul:oricla.de, Ón então, não havendo isso, será 
a desordem; a anarchia. · · 

·SS. EEx. acham que a fra.cção (notem bem), a fracção ela Asseni-
bléa Legi3Jativa procedeü. acer tacl·amente , clesrespeit.ãnclo o Supremo 
Tribunal, insmgindo-se contra urna clelibcra.ção ele poder soberano, 
sení ne08ssidí'Ae alg1íma, unica e exclusivamente po·r prepotencia, pelo 
ambiente da força, qua então dominava?! · 

Quem acha'l' que isso era um direito, ha de reconhecer t ambem 
ser llm direito~ . hoje, que, si approvado b projecto de intervenção; o 
E st·ado do Rio de Janeiro, inteiro, em peso, se levante, em armas, 
contra essa intervenção ! 

O SR. Ho.RACIO M AGALHÃES - Não se 1evantaria .. . 
O .SR. RAMIRO BRAGA - Se'ria o Tegimen ela pura; da verdadeira 

anarchia ! _Nãü .seria, absolutamente, organização federativa, na qual 
existe, não póde deixar .ele existir, sob pena ela fallencia mais cotnpleti: 
ela auto ri clade, uma organização, uma. hierarchia ele poclere-s, em que,· 
um clell es ou a fracção ele um delles não pócle pretender !evogar ·ou 
clesmspeitar, ele· lança em Ti'ste, nma - decisão do . Supremoi TribunaL . 



·Ó Sn. Sn1rÕES LOPES ~ Na fórma fede;ativa não póde h aver i sao 
.que V. Ex. diz. Tem de existir a verdadeira independencia de poderns, 
e núnca essa proeminencia a qu.'e V. Ex. se refei:.e. 

O SR. HonACW lvl\.11.GALHÃEs - O orador quer ouvir uma declara-
ção minha? Louvo o p:oceclimento do ·Sr. Pre&idente da Republic !l, 
cUIDp1'indo o lwb e-as -r.:o·rpus. ·Provarei que S. Ex. o deveria ter acatado . 

O SR. R~\l\fIRO BRAGA - Que fique bem claro o meu pensamento: 
a anarchia :::eria installada desde que uma fracção de poder autonomo 
se insurgisse tumultu ariamente e.outra a decisão de poder soberano. 

Além destas consider acõeF·, muitas outras haveria ·a adduzir a 
respeito do ca:~o; ' já me de~orei, porém, demasiado na tribuna (não 
apoi.a.:cZos) e peço aos collegas m'o Televem . 

. Dei:'8jo publicar com o meu diacurso um voto; brilhante, definindo 
pliecísam.ente esta questão, pondo-a nos .seus devido·& termos; é o voto 
hxminosissimo, qae eu vóu lêr, do Sr. Ministro Guimarães Natal. 

O Sn. HoRA.cro 1'1:AGALHÃEs - V. Ex. deve lêr o voto uotabilis-
simo do Sr. PedTo Le&sa . 

O SR. RAMIRO BRAGA - Pois lerei tambem palavras dp Sr. Pedro 
Lessa; agradeço a V. Ex. a suggestão. 

Diz o Sr. Guimarães Natal: 
"Conheci do pedido porque, para julgal-o, não precisava entrar 

no exame da questão "propriamente política" - a de saber qual do3 
dous eanelidatos á Presiclf ncia elo Estl:\do do Rio de Jâneiro "havia 
effectivamente obtido a maioria dos ,~nffragios elieitoi:aes'', materia . · 
que a Constituição elo E stado · attribue exclu sivamente á sua Aaserti-
Lléa Legislativa sem recurso para outro qualquar poder ext.r e.nho -
federal ou estadual. ·• 

O .que tinha a veriftcar prévi'amente o Tribunal para conceder 
ou ne_gar a ordem refeTida era - si a Assembléa Legislativa elo E stado, 
quando procedeu ao acto pmamente politico -ela apm·ação elas ,rleições 
para Pre3Ídente ·e proclamou eleito o impetrante, estava legalmente 
constituicla, podendo a.ssii11 deliherar v.alidamen le. . 

1Como bem ·accentuOl\ o accórdão, não ... haviâ no Estado <lo Rio 
de Janeiro uma dualidade de Assembiéas, isto é, ·duas turmas de Depu-
tados, eada qual composta de 45 membros, a disputltrem entre si a 
legitimidade de ·.ma eleição; mas uin·a só AssemMéa na posse legitima. 
e -incontestada de su as funcções constitucionaes, e que depois de haveT 
se constitui.do com maioria absoluta para a iúst.allaçã-0 de uma sessão 
extraordinaria, ao installq.r-Ge, sciri.diTa-~e .em ·clous grupos, - um em 
maioria sob a preaidencia illegal do Vice-Presidente, outro, .em mino · 
ria, mas sob a direcção da. Mesa. legal. 

Esta questão da legalidade .ele fonccio1rnmento ela Assambl?a, além 
de perfeitamente compatível coro as fórmas summaris3Írnas do .processo . 
de lu;~b eas -corpits, por depenrle'l' apenas do exame ele textos da Oon.sti- · 
tuição do E stado e do Regimento da Assembléa, já h avia sido Teso-1-
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rida PºF dous accúrdàod d~ 'i'ribm1al e a- mel~ vêl', bem xesol"vida, p6r-
quanto; confefindo .o Regimento e:xclu&ivargente ao Presidente da 

·:_'i..'isernbléa · i.t ~ttribuiçãú de interprêtar as suas disposições, e, ainda 
mais, ve_dandó-lhe nos - casos duvido ;;;os, a consulta. á mesma Assem-

.. Lléa; que só poi' uni projecto ele lei, com _os tramites <los pToj.ectos em 
gei:al, poderi~ · alterar, -_a interpretação uma vez que, no uso dessa -

-faculdade, ·o Presidente de-liberou que o mandato da M'esa eleita em 
·uma se·ssão ordinaria prevaleceTia para a sessão extraor:clinaria, e a 
Assernbléa não .revogou pelos meios l<Cgaes e:isa deliberação: deve1'ia 
efüc subsistir para: todos oa .effeitos. Sendo assim, "só" ,sob a direcção 
dessa Mesa, podeha validamente deliberar a Assembléa, e, como a 
maioria ~e _seus membros a is·ao oo tivesse recusado, perdeu o car_a-
cter de oí·gão legal ela Assembléa, que passou a ser unicamente rnpre-
s211tada pelo ·outro grupo, que se compunha de 18 Deputados, quando 
0 quoriim ·estabelecido pelo art. 9° da Reforma Oonstit:ucionail, para 
o caso de imposs_ibilidade de fnnccionamento -por falta ele numero 

·durante iuais de quatro. dias, é o de 16 Deputados. 
Não havendo, nessas condiÇões, sinão uma Assem bléa no E sta.elo 

<lo Rio -de Janeü•o, não poderia haver dualidade dê apuraçõea ele elei-
cão e nem clualidacl.e de Presidentes. 

-~ · ·Ora, tendo sido impetrante o candidato proclamado eleito pela · 
Asseml)léa legalmente constituída, por fu·nccionar sob a direcção da 
1tesa legal e com o -quorwrn constitucional, liquida era a situação jurí-
dica, que invocara perante o Tribunal, para reclamar as _ garantias -á 
l tberdade de locomocão necessaria ao exercício dos dircitoa clecorrenies 
de tal situação, libe~·dacle ameaçada, como demonstrou, de- immin'-'nt.e 
constrangimento. _ . -

Por essas razões, concedi a oi·dem impetrada, não obstante ser 
dos que não dão ao instituto elo habeas-corpws a amplitude q,ue lhe dá 
v Relator do aCJ"Jórdão, mas -elos que, éomo o Sr. Ministro Pe<lro Lessa, ' 
que com ta:hta feliciâade aynthetizou a ·doutrina a respeito, mantêm, 
uentro elos limites que lhe tem traça.do a jurisprudencia elo Snpreino 
Tribul\al Federal por urna ja longa série ele decisõea." 

O nobre Deputado Ee i;ef.eriu ao eminente Ministro Pedro Lessa, 
cuja superior compet.encia illustra o Tribunal. Tarn bem lerei um tre-
rho de . S. Ex., bem como owtro do Sr. Amaro Oavalcanti, Telativos á 
que·stão do Conselho Municipal. • · 

· Diz o Sr. Amaro ÜaJalcanti_: 
" ... porque o i)rincipio ela exclusão -elo Judiciario- _elas materi.a.s 

mham;ente pol,iticas '3Ó é e tem sido restrictamente admittido pefa 
_ jurispruelencia, em se- tratando de actos dos poderes pol.iticos, prati-

cados em virtude de attr,ibi1,ições discreciona1-ias, e, como taes, rnser-
rnelas a esses poderes pela- Constituição ... ; porque, no regime!). do~ 
poderes, instituído pela Oonstitwi ção · <le 24 ele fevereiro, QUE.M TEM 
AUTORIDADE CONSTITUCIONAL PARA l)ECLA)1AR QUE, DADA :(lfATERIA_ou AC'ro, 
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P.OR S)l]R DE NATUREZA POLITICA, DEVE ESCAPAR AO CO·N~CIMENTO DO 
JuDICIARIO, É o PIWPRIO JumcrAmo, ISTO É, o SUPREMO TiirnuNAL 
FEDEAAL, ao examinar o caso SUJeito, E JÁMAIS o EXECUTIVO 
ou MES~ro o LEGISLATIVO. E' ,ci,o Juciiciario que, ao ter de .applicE!,r a 
lei como soberano . interpr.ete da Oonstitnição, · c·abe a faculdade - ou 
de declarar nullo u~ acLo dos outros poderei!, por incongruente com 
a ·Constituição - ou d·e declaral-o fóra da sua alçada, por cousideral-o 
essencialmente, e como tal, da alça-da exclusiva daquelles .po·clerell. 

Ahi temos a miica lição de autores, a unica regra, a lmica juri~
QTU dencia seguida. até ·hoje sobre tão importante assU'mpto .. E bMn se 
conipreh("JH<'1; zJOr qiie: inutil seria, com effeito, ter o Judiciãroi com-
p_etencia para dizer, afiual, sobre a constitucionalid:ade dos actos dos 
dous outros podeTCs, para o fim de restabelecer a verdade dos dispo-
sitivos da Constituição e dos direitos· que ella garante aos individuo.> 
- si, porventin.a,- fo.sse reconhecido a esEes ·outros poderes o direito 
superior de excluir, elJe.s proprios, . a intervenção judicial, sob o facil 
pretexto de se tratar de ma teria nréramente política . .. " 

Diz o Sr. Pe.dro Lessa, e peço ainda a attenção do meu collega 
que lembrou essa leitma. 

O SR. RAUL VEIGA - S. Ex. ago.ra vae .se convencer, com as 
• pala nas · do Sr. Pedro Les'sa. 

O SR. RAMIRO BRAGA - Eis o que disse o illustre magistrndo. 
"A mais extranha fórma que tem revestido a objecção da natu-

reza política .ao caso do 10onselho Municipal, é a consistente em decla-
ral' que o Tribunal não tem competencia para conooder hab;eas-corp11s 
politico.s. FallaT em habeas-cMpits políticos é o maior destempero ~m 
que a inscioncia e a má fé se podiam pronunciar sobre a especie. Não 
sei que membro da famifüi dos Oervotos gerou. tão descompassada cele-
breira . .. Primeiramente, importa notar qw; a,ô Supremo Tribunal 
Federal, e não ,mo Governo .da [(nião, ·compete deterininar ·sobre qu-e 
especie ele pleitos se estend13 a sua juris<licção. O bom senso e o e;;pirito 
liberal dos -norte-amel'icanos não pennittem que essa attribuição .. ·;,eja 
exercida pelo Pod.er Exec11t.ivo, não raras-vezes arrastado por interes-
ses e paixões do momento a soluções illegaes ... 

.Si ti1resse o Tribunal proferido um accórdão sobre questão polí-
tica, NUNCA fôra licito ao Poder Executivo Federal ari..nu.llar eis&e 

accórdão, mi suspff(lide1:-Zhe a execiição , sob p fund.(l;m,ento de SIJ!r a ma -
teri~Cti de .n.citiw.eza pol;itict:t, quamj(J.o ci e..ssie poder· n~o oomipete c~Midir o 
que é qt~ 3stão politica." 

Vou terminar, Sr. Presi:dente._ 
. Foi aqui invocado com grande calor, com muito enthusiasmo, o 

exemplo do inclyto e emerito J-ulio de Castilhos, deacendo as escadarias 
do ·Pa.lacio Presidencial 4e Porto Alegre, Pª!'ª lá voltar, novamente, 
eleito pelos seus concida:d~os . . 

Não quero, Sr. Presidente, não tenho a menQr intenção, que sel'ia 



- 435 -

contraria aos meus sentimeuto3, d~· projectai; na luminosidade des.>e 
gesto, a minha sombra. 

Junto os meus appla-u-aos aos dos qu,e o applaudiram; bato .aa 
minhas palmas j.untamente com qs que · o .homenagearam; atiN as 
minhas flôres juntamente com os que o saudaram; mas dahi, da lumi-
noé'i<la<le desse acto, querer tiraT uma sombra para projectal-a sobre 
a refu·lgencia deste outro . qu.e se passou no meu Estado, sobre essa 
cnxzada democrattca e republicana que ;,e viu no E stado do Rio de 
Janeiro, é, sobre ser pouco generoso, profundamente injusto. 

O henemerito Sr. Nilo Peçanha, propagandista da Republica na 
occasião em que essa propaganda, esse apostola1do só rnpresentav·a dis-
saborea, agruras e perigos, não foi á Presi<lencia do Estado do Rio 
movido por um sentimento subalterno. Não foi o desejo immoderado 
do mando que o fez nessa luta, unica em nosso regimen, .nessa· cruza.da 
democratica e rep11blicana, repito, ir de municipio em município, con-
citando o espirita fluminense, lev~tando-o, pedindo que elle se mani-
-festasse nas urnas,_ e fosse cada qual cumprir o seu dever civico. 

Não; o ll!Dtivo foi niuito superior. E quem, · como eu, presenciou 
a ·apotheose, o enthusiasmo delirante com -que elle era i·ecebido por 
e"sses municipios, bem apreciou o serviço extraordinario que estava 
sendo_ prestado á democracia e á Republica. ( J,1.u;it:o bem,.) 

:S:ssa campanha, esse movimento nobilitante que se verificou . em 
meu Estado, não foi a obrn de um homem, nem de um partido; pois 
quie um· homem e um partido não transformariam o que o officialisrno 
suppunha ser um pa.ntano, com as suas aguas paradas, em cujo seic 
se passas·sem os processos de decomposição, em um oceano _cheio de 
vida, de animação, cujas ondas alterosas enfrentaram e .espatifaram- os 
diques do officialismo ! · 

Essa ·victoria foi a victoria do civismo fluminense, foi a victol'Ía 
_da ·altivez, da dignidade., da· honra, da autonomia do meu Estado, foi 
a vi.ctoria - da democracia e elo regímen republicano. (Mwilo be:1n; 
11iwito berni. O .oniiwor ,3 viva·1nen.l·e fez.icil'ado .·) 

SE1SSÃO DIE 7 ·01E DEZE·M B.RO 

O Sr. Simões Lopes - Sr. Presidente,. folgo em vêr que a <lis-
iussão sobre o importantíssimo caso político fluminense tem sido, até 
ªª'Orn tratad•a nesta Oa·aa com a maximu eleyação de vistas por part'.e 
de todos os ora.dores ·que hão occupado a tnb1ma, guardando-se reci-
procamente o Tespeito, a consideração e a deferencia, que d.evem seT 
•:sempre inseparaveis do orador parlamentar. 

As palavras do distineto orad-or que, antes .de mim, occupou esta 
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,,.: &ri'hum1õ · .b iUust1•ado S!'-. Hamiro Braga, ao encerrar o -seu· bellissimo 
di scurso, foram as seguintes: 

· · '.IE .ssa . campanha, ·esse. movimento nobilitante que se verificou em 
.rne u E sta.do,. não foi. a . obra de um homem; nem ele um partido j pc;iis 
q11e um .homem e lt'm par tido não transformariam ·o que o officialismo 
-sup:Plinha ser· um · pantana, CO·m . a.s .suas agua·s pal'a<las, em cujo seio 
se pas3a.ssem ' os processos .d~ decomposição, em um oceano ·cheio ele -

.. vida,. de animação, eúj as ondas alterqsas enfrentara-m e .esp átifaram •os 
cliques do officialismo ! · 

E ssa victoria foi a victoria do civism.o fluminense, foi a victoria 
ela 1altivez, da-dignidade, da honra, da autonomia do- meu E st;a do, foi 
a -victoria da demo•cracia e do regimel\ republicano." 

Si assim. fôra, Sr. Presidente, com certeza não cleixari~ de bate r 
as -minhas- palmaE, porque, paI'a os bons republicanos, alltes de .tudo, 
e ainda que · com os maiores sa,crificios, é mi.stér reconquistar sempre, 
sempre a liberdade, a ·irutonornia, . a g,tranti·a <lo principio federativo, 
b·aan esserrcial do regímen republicarw . 

. Infelizmente, .Sr. · P.resiclente, não penso como o clig]]o . orador. 
Direi, ao .. contrário, que essa victoria a que S. Ex. se refere não é 
absolutamente ela .democracia, não .é il elos principias republican os ; 
é a victoria consequente á tyrannia ele wm dos poderes da Nação, o 
Poder . J udi~Jiario. Não é uma dessas conquistas feit.as a troco <lo 
sacrificio do homem poli tico e do partido, como existem mi1hares 
ele ca.sos na lüstoria, reivindicações. essas justificaveis, dignas e que 
se recommend.am á posteridade. -

O pr.ojecto em debate é fundam ental para o livre exercicio do 
regímen. republicano. · 

'Só em attenção a esEe eleva{lo intuito vou deixal' bem r.1aros os 
· rno ti vo3 por que não posso dar-lhe a rni]]ha apin·ovação. 

A crise politica no ~stado do Rio i1ão foi, propJ·iame11ie, devida 
á ul tima eleição preside]]i;ial. 

B::ista lêr a Mensage:in do 81·, Presi,dente ela . H.epublica, fiel inter. 
pretc dos factos oecorridos, para vêr-se que regular fôra o processo ·· 
dessa eleição e sua con;o;aquente apuração em favor elo Sr. Dr. Feli-
ciano Sodré Junior, que teri a tomado posse e pãssa<lo a exercer paci-
ficamente as suas funcçõe~;. 

A crise foi .ar tificialmente provocada pelas succe1:13ivas interven- · 
ções do ,Supremo Tribunal F ederal n a viela intima claquelle Estado, 
s11bvertenclo ·direitos · cons~gra.dos, para assegurar, po~ meio de hahe-a'S-
corvws, o- clominio da minoria sobre a maioria . . 
· · Nunca houve clualiclacle ele Poder Legi·ala.tivo uaquell\l Est~ cl o . 

Admiro como o Egregio Tribunal enveredou por tão escuso- cami-
]]ho, desde a investicl1na da Mesa que presidiu os trabalho.s da menor 
facção ela Assembi.éa Estadual, scinclida até a posse . do Pi;·B3idenfe 
do ;E.stado, por «illa reconhecido. 
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:um1 -~érie de arbitrai'iedades contrà ·a lei e · a ·pratica e t~~hlccida 
no: Estado, que· se iam sobrepondo umas · ás outras, e o Regiment,o 
Interno da A.%emblé:::t Legislativa, a Constituição Estadual e a pro-
pria Constituição Federal foram de roldão, no impetuo·ao lance do 
nosso. primeiro tribunal. · · 

· E' <le lastimar-se um tão grande desvio da J ustiÇa·, que, franca- · 
mente, revelqu;-se cl;,êia· de preferencias- pessoaes e politicaa. E' preciso 
d.ai·· 'combate· ao funesto precedente, · que virá .de·aarticular o 'regímen 
representativo e autonomo dos Estados Federados. · 

De facto, que seria a Federação sem a autonomia dos Estados?· 
Que seria da autonomi·a desbea,. do seu regímen representàtivo, 

hase de sua 01:ganização e regular funccionamento, si o simples e sum~ · 
matio rncurs·o de Úm hábeas-cor'{YUJS lograsse legalizar, como a·asem-
bl~.as . delibúautes, . minori.,as desaggregadas dessas .assembléaa . e · eJ11- : 
passar presidentes por ellas reconhecidos? 

A vei·dade, .diz J. Story, "é que a· maioria <le todas as socie.dades , 
orgaJlizadas,- sempre reclamou e exerceu o direito de governar a t.ota-
lida de da socied~de, <lo mod.o indicado pelas leis fund·afllentaes que, 
d~ _ gúando em quando, teem. exipti<lo nessas sociedaides". 

No. çaso vertente, a intervenção do Tribunal abéT;i;a do espil'ito, .. 
ela_ .ti·a,dição orginica dos proprios Estados, no plei10 exçrcicio de s1;rn 
sobe1,apja, asse1niracl a p€1a Constituição ( art. 63 e art. 65,. § 2°). 

. As - ·assembléas c.onstjtuintes dos Estadoa, si o .quizessem, bem ·. 
pod~riam ter comme_t,ti<lo aos tribunaes judiciarios a funcção ele a1rn- · 
rarem os pleitos presidenciaes ou outros quaesquer <le caracter politico . 

_. Por. que -não o fizer-aro? 
· Ellas expresaamente cqnforir·am tacs direitos ás assembléas dos ~ 

seus representantes, que haurem pelo suffra.gio as suas forças na· ori-g·em · comrri.um . da soberania popular, e is~o, justamente. para nãQ. 
envolverem o·a Juizes em irritantes questões de n atureza política ... . 

_ A mesma orientação predomina na lei basica da Republic!l, onde 
u'ão. ha: U'm ·só artigo que abra brecha · a uma tal invasão do Po_der 
Judicial. Até · o jU'lgamento elos crimes políticos da mais alta autoi;.i-
dade. elo . paiz, o Chefe do 'Poder Executivo, é interdicto . ao Sü.premo 
Tribunal Federal; o que bem caracteriza 9 espírito <lo legisl_ador con-
stituinte. _ · 

A par da tradição, confirmada na Cárta. M agna da _Republ.i cii , 
estão o_;; c~sos exnreiis-os de .pronunciainento do Congresso a . esse res-
p_e.i to · _- _. ... =·· · .. 

T e.mos o i)l'oiecto do Deputado F ederal pela ' J?ahia, Sr. A. Mil -
fon, apresentado á Gamara, em outub1·0 <le 1894. em que se pretencle11 
nYor.nr ao Poder Judicial a competencia de ju}.,Q:ar os casos de dU'pli-
ratns 'de as~e·m bléa~ ou de. pnesidentea elos E stados, o qual foi larg·B -
riien.te->discutido' € :forma hnente i·ejeitado, como irritante dos pi·inci-
pios constitucionaes. 
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Entre outros ·oradores .fulminou-o, então, o i:llU&tre Deputado 
Sr. Cincinato Braga, em vigorosa .argumentação, enfeixada ·-com aa 
seguintes palavras: 

"Penso, Sr. Presidente, ter chegado a demonstrar ··que . dos tres 
poderes federaes, o J udiciario niio é, não póàe ser, deante da Consti-
tuição, o competente para conhecer da m'.Lteria referente ·ao conheci-
mento da legitimidade entre dous governos est-aduaes." . 

1Tamben.1 se manifestou, em nbtavel parecer, sobre este projecto, 
. o eminente jmisconsulto Sr. Joaquim da Costa Barradas, d.1 seguinte 
fórma: 

"Que a solução do ·conflicto não pertence ao Poder Judicial pa-
rece, evidentemente, resultar dos arts. 53 e seguintes da Constituição, 

que eni n,~·1ihum d'Os caso:S de competancia da Justiç.a .Federal 
incluiu o de que trata o projecto, e, si recorrermos, como fonte sub-
sidiaria ás Constituições norte-ameácana e argentina, veremos que 
esta materia nimca foi objecfJo (/;e altribioiçã;o jiid~cia,l." 

Dizia Lincoln, um dos mais notaveis vul tos Cla Republica Ame-. . ' ncana: 
"Ao mesmo tempo, uão deixará de rnconhecer o cidadão -;;Íncero 

que si a política elo Governo, em questões vitaes, que .affe·ct~m o povo 
inteiro, tiver de ser fixa?-a irr.evogávelmente pelas decisões do .Su-
premo Tribunal, do momento em que forem ellas proferidas em liti-
gio ordinal'Ío entre partes em acções passoae3, o povo terá deixado 
de se-r . senhor -de si mesmo, nesta parte, resignando praticamente o 
seu governo nas mãos daqu.elle eminente Tribunal." · 

Mas, qual o fundamento da preeminencia desae poder, fóra da 
sua competencia, em um t'egimen ~e poderes limitados? 

O exércicio conscienc~oso da justiça só poderá vingar quand_o os 
.seus orgãos fornm desapai;'rnnado•s, ·serenos e dignos no meio da agita-
ção dos partidos. 

Por isso mesmo, são os membros do Snpremo Tribunal nomeados 
e não eleitos, para se os :furtar á influencia tumwltuaria ·das facções 
políticas. • • . 

Não o.bstante, a historia está cheia de exemplos <le parcialidade 
da Justiça, em dados momentos criticos d.a evolução accidentada dos 
povos, mais qtte da palavra, da propria acção dos magistrado-a, em 
franca conniven'cia com os dominadores do momento . 

.O golpe de Ést1do de Napoleão para o terceiro Imperio francez 
é um .exemplo. Não obstante as suas condições ãe independencia, ma-
gistrados superio.re3 do pf1Í.z prestaram-se a fazer pa1ie de tribunaes 
irnprovizaclos paTa per rngnirem os J'epubli:ca.no s maccionarios. · 

Não ha, pois, nem nunca houve garantia absoluta de isenção de 
espírito nessa elevada coq:ioração, que deve en·carnar os maia augustos 
interesses da Justiça. 
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Por i.sso mesmo, nunca se Ih.e ·deu illimitados p·oderes sobre a vida 
civil doa povos. . • 

Não havendo fronteiras _á acção decisoria desse importante pocle1-, 
elle,. inexp1.lgnavel e swperior ·a uni. governo que porwmtura detestasse 
poderia ser tentado .a obedecer ás suas preferencias. politicaa, como 
dizem varios p.anaaclores, antes que aos ·di'Ctames da propria con-
sciencia. 

Inattingi vel, acima de todos os poderes do paiz, elle faria a guerra 
a.os seus inimigos, tornando-se fonte inesgotavel de conflictos para o 
Governo e a soci.eclacle. 

Na America elo N orlie ha um indirecto conectivo a taes clemasia·a, 
pela faculdade de alteração do numero de J uizes, ao criterio dos outros 
dous poderes, pelo que ee torna inviavel, 'praticamente, a. luta capri-
chosa e descabida do J udiciario contra os outros poderea da Republica. 

O SR. OosTA REGO - Quando foi qr<e elle aqui lutou? Foi cha- -
mado a d·ecidir u_m.a q11estão ; decidiu-a. 

O SR. Sr111:õEs LO·PEs - Eu não estava. referindo-me ao caso actual. 
Eropreg1wi a palavr·a luta para deaignar conflictos em qualquer parte. 

O SR. PEREIRA NUNES - Desaccôrdo de idéas. 
O Sli. SrMÕEs 1.oPES - To:i;na-se ass im inviavél sua a.cção ainda 

que elle prefenda intervir; a altera~·ão do numero de J: uizes, c:omo 
vou demonstmr a V. Ex., tem sido .empregada invertendo completa-
mente as soluções políticas. 

Devido a isto, a esaa limitação, a es>:e fn~io, poderemos chamar 
assim, ás .suas vontades de caracter ·caprichoso, político, os tribunaes 
lá te.em aprendido e a historia lhes tem ensinado a se manter dentro 
da sua funcção. E ssa proeminencia supposta é um a illussão, como daqui 
a pouco mostrarei, nos trechos que vou lêr, ele autorizados pens1dores. 

E as amargas lições do passado foram aos poucos collocando os 
J uizes d.entro da: ·aua restricta competencia constit.uciou-al. 

Medit'8-se nas palavras elo grande estadista e actual Presicl·cnt.e 
dos Estados Unidos, o Sr. VT. Wilson, na sua obra O governo con-
gressional : 

"Esta balança do J udiciaTio contra a I..egislatura e o Exe·cutivo 
se a:;:.semelharia, pois, a mna outra dessas· ~ahnças icleaes q1ee se pócle 
antes encontrar nos livros q1w na. brutal ma li.d ade ela pratica actual; · 
porque, claramente, o poder das Oôrtes só existe. nos períodos ele paz 
política quando as paixões elos partidos não são despertadas ou quando 
estes não são impellidos pela:a influencias de irresistiveis maiorias.' ' 

Não é s-0 a pratica; é pratica actii.cil~ como :Se vê d::ts p alavras do 
actual Presidente· dos E stados 1J nidos. 

Ora, Sr. Preaiclente, eu pergunto - haverá um. momento político 
. mais bem caracterizado de aonrm.alicl.ade, de fotranquillidade do que 
aquelle a que ass1st1mos, então, por occasião da posse de S. Ex. o 
Prei;;ide1ite do Estado do Rio, em que os animos estavam exaltados, 
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e,n;i. qtw . a demagogi.a alçava _ o collo em um verdadeiro · impeto de · 
rea·cçãó contra qualquer cousa que parecia exiJtir e que prejudicava· 
planos preconcebidos? Pois bel.n, nesses momentos· qu~ são justameufa 
aquelles a. que ·se refeni Wilson, ·a acção do Tribunal d·aquelle paiz 
não subsi3te. · 
. ' Não é uma· autoridade parcial: é um philosopho, um COJlStitul;Í.oua-

lista, um ·publicist·a, Chefe de Estado da maior import;mci.a, veterano 
n:as campimhas políticas ele sua patria, ·que •31'.Í.'biu ao poder d epois de 
u.m::i. luta b.ellissima, havendo, até, por parte do partido adverso, uma . 
significativa .continencia de cordialidade que deve servir de exemplo 
a todas as 1'epublicas do mundo. . ' - . 

Não quero along·ar-me. Meu fim não é obstruir. Sei perfoitamenre-
o caminho qwe está traçado; porém, como os demais· companheiros, 
desejo deixar .archivado nos An1vaes a minha opinião. · · 

Que passe o. projecto, mas que passe com a nl)ssa repro~r·ação, com .. 
os nossos reparo3. . 

· O SR. ,To.Ão BENIOIO - Apoiado . 
. o SR. Bu-ENO DE .ANDRADA - Não se sabe sí pa'.ssa ou não. 

O Srt. SI:rvrõEs_ L<:i1PES - Si passar. . . . 
· O S:R. BUENO DE ANDRADA --. V ae-se votar: i1Ós estamos ouvindo 

o debate. 
1 

. . • - ·• 

O SR. Sni:õEs LOPES .:..,.... Ora, Sr. ·Preúdent€, _.esta.s palaví'as ·devem · 
ser meditadas, elevem ser . Besadas em uma terra em q~1·e. nã.o · 'º l,ê, em 
que se abma ela creduilid:ade dos. leigos como elf, em fare ela theorin el o~· 
mestres, que acenam ·COm d·.outrinas tão .Cf\tegôricas ... 

- O SR. FARIA Sou.To - Pavoro3amente stibversivas. . 
· O SR. SIMÕES LOPES - .. . mas- que prete~dern· . fazer · pet{erra r . 

em nosso espírito, não pala · po~·ta larga da razão, mas pela dos so:phis-· 
nú1s,. das af:firmações vaglj.S. . . .· 
· O SR. BUENO DE .ÀJ.\TDJl.ADA - Uns, sustentam _certa-.$ doutrinas ca- · 
tegoricas, outros susteutam ·diversa doutrj.ua, ca'teg-orici1; \Tão .cabe w .. 
nós, leigos, decidir; V. Ex:, entretanto, está mostrando qne sabé mui.to : 
do as.sumpto. 

o SR. SntÕES LOPES -- Não é aasumpto de minha ewecialidade, . 
po.l'ém, sei lêr ;e raciocinar , : . . · · 

. o. SR. F .\RIA SOUTO - PRra uin P'-'Ojcct.o como . o que está e,Ili . 
debate, é bastante que se saiba lêr. 

O SR füMÕEs Lo·PES - Quando as leis são claras-, ba~ta que se . 
sáiba lêr para comprehenqel-as. 

O Sn. FARIA Souio - ln claris cessat interpreta.tio. 
O -Su. SrMõEs LOPES (lendo) - · "Tambem, na Côrt~ Suprema, 

pQr, mais rectos e irreprehensiveis que sejam s.sus membros, ~em .ge_ral • . 
inente tidÓ e continuará, sem duvida alguma; a te1: uma nuance -poli-
t~ c.~; distinct.a , que é a .épocia em q.ue a sua maioria: foi ~scoJhida~ 



· . Os membros ela Cô.rte que presidiu J ohµ Marshall eram como 
todos sabem, abertamente federalistas. · · 
': ' Mas, durante ·os 10 an~~s que· se seguiram a. 1835, os J uizes {B-

deralistaa . for.aro rapidamente substitui dos- por democratas, e a ori~11 -
tação· da ·Côrte mudou em 'consequéncia. 

" Em verclaae, póde-se dizer sincéramente que, do alto ponto .do 
vi sta . da nossa historia politica, as in terpretações constitucionaes da · 
Oôrte S~prema. têm mu~ado lenta, mas segura.mente, segundo aa al ter -
n~tiva~ dos partidos políticos dominantes." 
- Os federa listas foram sustentados por um judiciaria federalist.a i: 

o peifodo ·da aupremacia ·dos democratas foi todo clé triumpho Q.o~ 
princípios democratas na · Oôrte ; e a · preponder ancia elos republican-0s _. 
affastou do mais alto Tribunal todos os representantes, salvo um, dà8. 
doli:hinas 'de.rnocrataF-. Não foi, sinão duran te periodoa relativamen1 ~ ., 
curtos de transi ç"ão, qua11do .a opinião publica passava de uma crença . 
p rili 1 ica · ft outó, que as decisões do J ucliciario Federal foram i16 tad:1-
rnel1Íe oppostas aos· púri.cip.ios do partido pólitico governamel}.tai. 

· ·. Mas, por ' outJ:o. lado, ~ -acima de ti1do as Côrtes uacio1; aea estão, 
eúi:- sua.· iuaiori'a, süb ·ô· p6d~r do Oongr.esso. w 

~ propria Suprema Oôrte. não escapa ao seu co11,tr8le :· . . '.' . 
· O .SR. · BuENO DE,. ANDRAI/A ,- Ninguem escapa .ao conlrôle .-~ª , 

opiniãó nacional. ' · . , 
. O. SR. SrMÕEs Lol?Es - V. Ex. diz isso como uma cousa: ·n·atural . 

:g;;tretanto affirma-~~ que 11ada ha acima <lo Supremo Tribm~al.. 
O ~R . . H QRACIO 1\ILwALITÃEs .- .Elle é supremo na 9rbita judi-

cia1·1.a . 
. , O Sn .. S1 J1fÕEs LoPES .- São as doutrinas que téem ·aido pi·égada.s. -: 

Entendo que o S1ipremo Tribunal não está. sob o jugo ·de nei1hum --
dos p_oderes, por.que deve. haver independencia dos poderes . . . ·. 

O Su . BuENO nE Â N nRADA - Somos eu tão .. dous nest.a Casa : . 
V. Ex. e eu . Meu aparte significa isso: que, i1 ô Brazil, não ·;;e· e11Já 
_da.ndo isso, a qu :i V. Ex. · aUudiu; o Congresrn, aqui, interfere· no 
T.i·.ibmial, por intermedio do· Seuado, para a escolha dos ~e1}'s meni-
broa; entretanto, no -caso ~rertente, ellc foi eon t.ra a opinião _do chefe ., 
ch1 maioria do Sena.do,. . 

O Sit. SrM:ÕEs Lo.PES - Só neste cas0, affirm a V. Ex. ~ . 
. .·· . Q SR. BuENO n~ A~DRADA - E atou alludindo ao caso âct i.:aL" ~-· 

o· SR. Sr:rvrõES. LOPES - Seria preciso dizer t ambem grie o Senado 
julga os membros do Supremo Tribunal.. 

, -O· SR: F ARIA Sou To - Mas como não" h a um a lei regulan d-o o 
processo dos J uizes · do Supremo ·Tribunal, elles são_ todos ir respou- · 
s·av,e1s. 

· .. O .SR. füMÕEs LoPES - 0.illustre collega, .Sr . . Bueno. de Andr-'.'. dn.· 
';:J~ t) ~l r azão. por que esLou f.azendo. e~ t.a 1eifora · ... 
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O SR. BuENo DE ÂNDRADA · - V. Ex. está querendo mostTar que 
(• Supremo Tribunal Federal . . . 

O SR. SrMÕEs L OPES - Não; .estou fallando do Supremo Tribun~l 
dos Esta.dos Unidos. E' uma obra de Wilson, a.preci0ndo a organização 
jµ<liciaria daquelle paiz. Aimla não fiz a applicação ao Brazil. · 

O SR. BuEN-o DE ÂNDRADA - Ah! bem. Eu me adeantei , descul-
pe-me. Vou espe-rar o pa.rallelo. 

O SR. $n1ÕE1> LoI'Es - Perfeitamente . 
Como se tem dilo em cliscurso·s aqui feitos, e em pwblicaçõe:i 

varias, por aquelles que pensam d.e modo contrario, que o Tribunal 
A.rnericano e o noZZ.i me tangere, superior a todos os _poderes, sendo 
suas s-entenças in.:corriv-ei.s, .eu estou, em primeiro loga.r, fazendo 
este historico, mostrando com palavras, não minhas, ma-s de uma 
-autoridade, · o actual Presidente elos E stados Unidos; conhecedor pro-
fundo do a.>sumpto, que essa theciria não é a verdadeira. 

Preciso, ent1,etanto, lêr mais algU'Jnas palavras do seu livro : 
"A. propria Oôrte Suprema não escapa 'ªº seu contrôle . .. " 
Diz, em seguida, por que razão isso a .conte-~e: "porque é privile-

gio do Legislativo augmentar . todas aS' ve~s que quiz.er, o m1mero dos 
Juizea do Supremo Tribu•nal F ederal. .. " 

O SR. RAMmo Bn.AG.A - V. Ex. está fallando com muito brilhan-
tismo, mas clesej·ava. que V. $x. discutisse com a nossa Constituição. 

O SR. SrMÕEs J_,oPES - Ohegarei lá. • 
o SR. F ARIA SouTO - Não queira s. E x. precipitar as conchisõea 

do orador. 
O SR. SrMÕES LOPES - Wilson vae adeante; declara. que esaa 

faculdade de augmentar o m1mero de Juízes da Suprema Oôrte não 
é '? unico meio que tem o Congresso, ele fazer p1'essão sobre _aquelle 
Tribunal e exercer sobre elle o seu contrôl.e. . 

1.A.' pagina 46, clepoi,; ele varios outros períodos em relação -ao 
aasumpto, chega, então, W oodrow Wilsón ás definitivas conclusões 
já por mim citad-as. 

No nosso paiz a lei é clara e inconfundível. 
Para · transg1.,edirem-n'a, foram os interessados buscar, entre os 

artigos da Oon.stiti:áÇão, o unico que se poderia p.restar a . um appa-
rente asylo a pretenclidoa direitos violados, na figura do habeas-cor-
p·u.s, ao. seu dizer, elastico e evolutivo. • 

Dizem que .evoluiu o instituto, perdendo o sentido originario e 
restricto da. sna creação, para estender .azas por sobre todos os caaos 
politi.cga, civ-is e criminaes. aa só criterio do p1·oprio Tribunal. 
. Mas. ~ntão o nosso meio tJºl_itico socia l .evoluii: com <t Republica, 

da centralização para a Feder açao, da om111potenc1a do Poder Mod~- . 
r ador para o regimen de poderes limitados, para a autonomia dos 
Est.aclos, fundada no systema representativo; e o instituto do habeas-
corp11s evoluiu ern ·aeutido coptrario a essas -conquistas, a .essas prero-
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gativas constitucionaes, pretendendo annullar a efficiep.cia do meca-
nismo político, implantando a usurpação de todos os poderes ao seu 
Vct!redictum incontestavel e irrecorrivel. 

O SR. JOAQUIM O somo - Depois, a evolução foi . só para .o Brazil 
e para o caso do Esliado do Rio de Janeiro . . . . 

O SR. SnrõEs LÓPES - Singular coorden:ição e harmonia o.<'3 
poderes da Republica. 

A fói:mula legal de intervenção de que _cogita o art. 6° da Con3ti-
tuição torna-se uma b1nla desde que o J.udici.ario obstrua o caminho 
dos outros podnres, no exercicio de suas attTibuições. 

Entretanto, ·conforme diz Stor;y,· o notavel commentador norte-
americano: "Assim, ainda é claro. que nos asaumptos de ca.racter e.Jr-
clusivamente político, legisl'ltivo ou executivo, como a autoridade 
mprema pértence a-0s ramos Legislativo e Ex.ecutivo, não podem a.• 
s-was docisões ser revilstas por oidra qwal.quer aidoridad.e ." 

E' Stor;y quem falla, interpretando a Constituição Americana, 
que t.em ~ervido de paradigma nesta questão. 

. Bem expressivas sã~ as palavras do Presidente J akaon , em uma 
das suas mensagen s· de véto: · 

''A opinião dos .J uizes não · tem mais autoridade sobre o Con-
gresso do que a do ·Congresso sobre os J uizes; e, sob este ponto de 
vista, o Presidente é independente ele amb.os. 

A autoridade elo .Sup1:emo T ribtt'nal , portanto, não deve reger 
o Congresso, oü o Executivo, quando funccionem em suas capacidades 
legislativas, mas apenas exercer a influencia que merecer a força de 
Rua arguwentaçãºo." · 

Porque o Presidente é o .sustent aculo, a .columna pri;ncipal do 
regímen. · 

· O SR. BuENO DE ·ANnRAD.A. - Os principaes rep.resentantes. e sus-
tentaculos do Tegirnen somos nós, mandatai'ios do povo. 

·O Sii. SrMÕEs LOPES - Mas, em nosso regímen, é. O. Presidente 
. que .. . . _ 

O SR. BuENO DE ANI:iRADA - E ste, aqu.'i dentro, '\ra le tanto ·quanto 
qualque1' cidadão. Digo isto 'potque V. Ex. procurou collocar o· Presi-
dente em situação J?l:ivilegiada quando fa lloU' no fiel da balança entre 
o Poae1' Legislativo e ·o Júdiciarío. 

P en.:;o que a emanação de toda a sobe1•ania republicana p arfe do 
mãndato popular. · · · 

O SR. SrMÕEs LoPES - Não nego a doutrin:a de V. Ex. 
O SR~ B'uENO DE ANDRADA - Ess-a é a doutrina rep.ublicana. 
UM' s:R. DEPU TADO - A unica pi·erogativa do Poder Execti.tivó se 

exerce pelo .véto . . · · 
O SR. BuENo DE ANDRADA - V,ito que não é ·a ultima palavra, 

pois é vencido pelo voto da maioria do Congresso. 



O- SR. F .KIUA· SoÚTo -Sim, o_ véto _- está ,s.ujeit9 á approv·ação fltl -
não d-9 Poder .Legislativo. 

O Sn. BuENO DE ANDRAD.A - O poder soberano na Republica é o 
eleitor. 

O Sn. füMÕEs LOPES - Citei palavras de J ackson; entende elle 
que em certos · -casos ·o Pre3idente ·-independe, até, dos outros podere'3: 

Mas não me quero demorar neste ponto. 
O SR. BuENO DE ANDR.AD.A - Ninguem independe da lei. . 
E é por essa ra.zão qÜe os repr~ntantes do povo; desde que o· 

Poder Jurliciario se manifesta, na sua opinião, dentro d.a esphera judj -
ci a ri a, devem conai de-rar ·sua decisão soberana. · 

. O Sn. FAnu .SouTo - Ningtrem discute, desde que elle se mani-
festa drntro da esp'hera das suas -at-tribuições. 

o SR. 81MÕES LOPES - Nes~e caso não temos o que deba1·er. 
M~R. justnmente, é um . circulo vicios0. 
o: Sn: "Bu;r;;No riE ANDRADA _:__ P-ara muit.o.s é um ci1·culo 'viciado . 
O SR. -SrMÕEs LOPES ~ Vicioso tambem, porque vicia a argu ~ 

mm1tai;;ão. 
O Sn. BuENO DE ÃNDRADA - Na accepção log-iea ·da. --palavra-.· 

Entefülemos · q·uc o éirculo foi viciado; foi quebrado. No circulo viaioso 
<'O·ntinúa · rnrnpre o argumento ao redor do mesmo ponto._~ - o circl11o 

·Yici1Jdo soffreu a interrupção, . . -
· O SR. · SrMÕEft LoPEs "'-- O Poder Judiciúi.o ·eute'nd·e que eshá 110 

rlireito de interpretar a lei nos limites de su11s attrib"uições e d-ellr-·· 
me3i110 definir esses limites. 

O Efa. FARIA SouTo - Mas quem define as suas · a.ttribuições: é . 
a_ Oonstit.uicão, não ·o propri"p·-Poder - J udiciario. · ·· - · . · 

O Sn:. BuENo DE ANDRAD.A. - A meu vêr a discussão ficaria só 
nesse pont.0:: o PoderJudiciai;-io -exerceu a ·sua ·aéção-fóra ou dentro de 
~11 ft8 att:ribuiçõ.e·.:;? : 

-O SR.· SlllfõEs LOPES - Agora., que- o -nobre Deputadó abord-ou R 
·rrnestão de limite dos poderes, . . ,_ .. , 
. O SR. ··BuE'No DE .ANDRAf>A - O meu _apàrfe foi sómente quanto 

ri ·citação -que V. Ex. fez do ·autor americano, no que não está · df'-' 
ac-eô_rdo corri - ós:: méus princiilios republicanos. -

O SR. SrMÕEs LOPES - Eu citei a opinião de Story.~ Então n 
questão · é de V. Ex. versi&S Stpry. (R1:sos.) 

Quanto á delimitação ele poderes, darei a opinião do grand<': 
Coolev: · -· · 

".A. fronteira entre 03 fod•eres Lell:i sl ativo e Jud1ciario é~ em 
geraL clara. Dechrar o que a lei é. é da esphera deste : ·declaT!ir o 
<Jne elh será, nos limites da Constituição. pertence ao primei~·o.' 

, .. E '.a11a·I1.c10 :0 fin) -da._questãp "é v.e:· if~ea r ql\i\.ea seja-111.e,st~ lirnitP.s, 
é cl Pn~r íle todos aquellfs· nn p teel)J de.-.éX?:l'citbr: uma ) utqti_d\l:cle· i_mlf>- -·· 
pendente convencerem-se cüid<'!dosa ó conscientemente riel o exrn1e com- -
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pleto de ; todos .os .:daclos .que pC?ssa ob~r, que 11ão ulti:apassa, os::limite< 
, que, o po_vo ao _delegar~lhea- a autoridade traçou ao .seu poder.: · ·., 

· Eis um.a regra . segura, ·c.onvenie:ute. e justa, . ·de que deverão fazer 
. applicação todos os . .cidadãos, todos O·S funccionarios e todos os .tril:u-

1 ~aes, todas as vezes que lhea fôr· deixada certa latitude no exercicio 
das .. suas .attribuições/' - · 

Realmente, neste terreno, desde que não haja espirita de bÔa fé, 
e serenidade de animo; os . conflicto.s podem surgir, · surgem, e as cliffi-
culdades augm.entam. · · . 

Entretanto, ahi está o aviso que acabo de lêr, para que cada qual, 
no momento supremo, saiba se concentrar ná:a .suas attribuições, na 
sua bôa fé , nos 'aeus deveries .cívicos para o exacto cumprimento da lei . 

. O .. eminente comm.entador J. Bryce diz: 
"A Inglaterra entregou á·s Oôrtes de Justiça .o exame .elas eleiÇões 

parlamentares con~stadas. A AmeTica o re.3erva ainda ao Congresso; 
. ella faz. depender a validade dessas eleições de um voto de partido, sem 
i1reoçcupar-se muito de sua sinceridade." . 

A Nação oonhece já a opinião de varias mestres do nosao direito 
constitU'cional sobre este importante assumpto. 

Illu_stres Y:inistTos do Supremo Tribuna.l, parlamentares, Ç!Onsti-
. fucionaliatas díversos são accórdes em. proclamar a incompetencia do 
Tribunal. para tratar de .assum.ptos dessa natureza. . · 

A opinião da grande maioria dos Presidentes de Estados da-:I;tepu-
lilica, m.ànifestada em telegramma.s, igual~.eiite consagra a bôa dou-
trina republicana. Abaixo transcrevemos a elo eminente ch.efe i·io-
granden:se Dr. Borges· de ::fy.[edeiros : . . 

"Tenho a honra de accusar o recebim.eµto do telegram.ina em q~e 
me com.municaes haver essa illustre Assembléa resolvido representar 
collectivamente aos poderes politicos da Nação, expondo-lhes a si.tu;:t-
ção a qU'e ficaria re<luzicla. a autonomia elo Estado, si vingasse a inclé-
bita intervenção do Poder J udiciario Federal, consagradà em habêas-
co1·pus, concedido a. um candidato não eleíto nem reconhecido. Applau- . 
dindo a digna attitude dessa Assembléa, na defesa das suas preroga_-
·tivas e d-a autonomia do Estaclo, cümpro o clewr de m.anifostar-voa 
nossa solidariedade civica cont.ra a in.solita decisão judicial, qu!'l 
ameaça tão gravemente a estabilidade elo regimen federativo. 

Resolvendo iq1tervir na vida intima desse Estado, e para consti-
tuir-lhe arbitrariamente '3eu Governo, o Supremo Tribunal Federal 
exorbitou :suas attribtrições, violou grosseiramente a ConstituiÇão, des-
prezou elementai:es dictames de Justiça. _ 

Como explica Oooley, .o Pode-r J udiciario pouco ou mesmo nada 
tem que fazer sobre questões ·.mscitadas pela intervenção federa l no!l 
negocios peculiares aos Estados. Em toda a parte a funcçã.o interven.-
tora compete, em regra, ao Poder Legis.Ia_tivo ou ao Executivo, segundo 
ª· natureza do caso. 
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E' o ensinamento · das Constitwiçõea amer1ca.nas ·em pratica _e, 

assim, tambem. semp1'3 se _"?ntendeú entre nós, em casos semelh!(ntes _ao 
clesse E-::itado. Admittida, porém, a competencia judicia:ri..a papa. intel'-
vir na mesma medida facultada aos outros poderes, era evidente que 
a intervenção 3Ó é admissível nos casos excepciona•es do art. 6° da Con-
stituição. Não occorrendo ahi qualquer deasas hypq.theses, toda inter-
venção ser.á in.débit_a e inconstitucional. 

Surprebende ainda mais que o Supremo Tribunal ha·ja usurpado 
funcções do poder competente para apu•rar eleições, decidir sobre a sua 
valida'd.e e reconhecer poderes- a candida.tos elieitos . .Saudações cord•iaes. 
- Borges de lifoile·itr•os." 

O SR . . BuENo DE Â.ND~ADA - Respeitando muito a sinoorida<le 
republicana do S,r. Borges de Medeiros, é conveniente lembrar que 
elle era um dos chefes pr.estigiosos de um partido que, na qu,estão, 
estav.a em lucta; portanfo, era natural que estivesse inHuenciad_o por 
sua3 paixões partidarias, legitimãs e sinceras, aliás, e não tivesse sua 
opinião o peso que teria, si fosse magistrado. . 

O SR. SrMõEs LOPES - Acceito" o a.parte de V. Ex.; em todo caso, 
devo observar qu{i o Sr. -Borges de Medeiros perte·nceu ao mais alto. 
Tribunal de meu E stado : foi Juiz muitos annos. E' chefe poli ti.co e 
~atadista; e, portanto, ?on·hep~~or da essencia do reg:imen republicano. 
l'fosse. caso, fallou multo lepit11namen~e como Presidm~te ~o Estado, 
de uma parcella da commun:hão namonal, que poderia- amanhã ou 
depois ser victima da m13sma indébita intromissão d.e poderes. 
O Dr. Borge_s de Medeiros, consultado sobre o a·asumpto, emittiu a sua 
opinião, que, aliás est-á de accôrdo com a doutrina sustentada p9r 
todos esses commentado1·es a que aeabo de me referir. 

O SR. H'o·RACIO MAGALFplEs (p1am .o Sr. Bwe()'l.10 de Andrada) -
V. Ex. disse que a opinião delle era suspeita .. Maa elle fallou alli como 
republicano. · , ! _ .. , .. : ; 

O SR. Sn1õEs LoPES - E como jurisconsulto. . 
O SR. BuENO DE ANDRADA - E os Ministros elo Supremo Tribunal 

não são jurisconsul tos? 
O .SR. SrMõEs LOPES - lía, porém,. urna . outl'a corrente, a daquel-

le'S que, admittindo o erro elo Tribunal, proclamam a impossibilidade 
legal de se o corrigir . 

. A:asim não pensamos. 
O grande J:efferson, umlj. .da.s figuras mais representativas da glo-

riosa época ameri0ana, cita varias exemplos de casos em que, c0mo 
Presidente da Republica, desprezou as decisões do Poder J udiciario. 

Mas,. disse o eminente :Sena.dor Ruy Barbosa, em seu discurso de 
22 de janeiro do corrente- mmo, que a Constituição dos Estados Unidoa 
não é· a qu'B deixaram feita os patria.rchas Jefferson, Hamilton e ou-
tros; é a Constituição de Marshall, de Taylor, de to·dof} os grandes 
J uizes, etc. · · 



:.__·447·__. 

Pois é o proprio JVIarahall ·quem diz : 
"ü Tribunal só tem competeneia para. decidir acerca de direitos 

in<lividuaea, jámais para examinar como o Executivo ou os funccio-
narios executivos desempenham o.s seus deveres em tudo que se applica 
á faculdade .discr.e.cionaria. Qi1;estõe8 por sitta niai'u1•eza pol;i,tiica <Q•U 

submeiUiifia.s ao nuto de' Exewt-ivo, pela Constituição e pelas leis, nunca 
poderão sú v.entiladas neste Tribunal.'.' 

Isto está em evidente contradicção com o que. affirmou o illustre 
Sena.dor bahia.no, sobre a latitude ele acção do Tribunal americano. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - O nosso Tribunal intervém em .caaos 
de política com todo o dii·.eito. . . , 

O SR. SIMÕES l.orEs - V. Ex. é da opinião de :Marshall, conform.e 
diz Ru•y Barbosa. 

o SR. BUENO DE ANDI{ADA - . .. quando, por exemplo, conhece 
dos recu-rsos eleitorae·s . . . 

· O SR. SIMÕES LoPEs - Pergunto a V. Ex. : ~ão é legal .essa attri-
buição .a qu.e V . Ex. acaba de se Teferir, não está nas lei3 isto? (P;ct'lk.<J.a. ) 
De que se admira? Nós no,s admiramos de que o Tribunal, sem estaT 
fundado em ' lei alguma, intenrenha nestes casos . .. 

• O SR. Bmmo DE ANDRADA - Parece-me que o habeas-corpits do 
·E3tado do Rio de Janeiro, veio, originariamente, da questão de urna 
pessoa poder ou não po.cler ~ntTar em det.errninada casa. 

O DR. ·SnvrõEs LOPES - E' uma questão muito séria, que não póde 
ser in_ferida indireetarnente como V. Ex. pretende. 

O SR. Bu1mo. DE ANDRADA - V. E x. toma .a questão de certo ponto 
cm cleai1tc. 

O Sn. SIMÕES LoPEs - V. Ex. j'á viu, corno moat.rei de orig<:im, 
qual o pensamento do Congresso N.aciõnal, qu_ando não havia effer-
v0.scencia, ·de animas. Era uin éaiso abstracto. E' preci3o não .confundir 
as cousas ... 

O SR. BuENO DE AN:I'>R.A.DA - E' o que quero. V . Ex. faz citações 
verdadeiras, mas que não -teeni applicação ao que eslá discutindo. 

· O SR. SrMÕEs LoPES - Tem immedi·ata appliêâção ao . caso. Mos-
trarei .a · V. Ex. como dentro das leia ele alg1.~mas nações, como os 
Estados Unidos, existe a attribuição para a Côrte intervir em ce-rtas 
questões, julgarnento de eleições, de assembléas, de Presidentes . E' 
questão de lei. Si tive3semos no Brasil claramente definida esta attri-
buiçüo 11 0 Supremo Tribunal, não me insurgiria; - nos E stados Uni-
do.s existe em alguns Estados, .e ninguem reclama, porque elles mesmos 
qufzerarn, deram propositalmente a _attribuição ao ·Judiciario . 

.. · . O SR. RAlimw BRAGA - VV. EEx. ·dizem que não ·se podem attri-
bui;r · .ao J ll'di ciario eatas questões. Depreco a citaçüo do texto da Consti-
tuição. Eu pedirei mil vezes que me digam que .texto constitucional 
é esfo, onde ha a prohibição. · . 

O S'li. SIMÕES Lo•PES .~ Já disse que 1~as Constituições estaduaes e 
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llO Oongres>o Federal se pret,e ndeu da~· essa 'attribuieão .ao Poder J udi-
ciario, sendo a idéa repellidà. Pe-i·guntó, poi· minha'. vêi, q~a1 o-artigo 

· ?onsti~ucional em ·que se baseou o Supremo Tribünai F e<leral p~ra 
··1nt,ervn na ·questão? · · · · . . 

O SR. RAMIRO BRAGÃ - O art. 60, lettra à, ô art. · 12, § 2_2. .. 
o Sn.. SrMÕES LOPES -:-- V. Ex. se tefore ao caso dÕ h)(ibe.as~c_Qrp-11,S . 

- ·O SR. RA-Mími 'BRAGA - Oítei dous e pedir~a a \{_ Ex. que me 
apresentasse um texto só em eentido contrari o ;- .µu tne sati3faría 

· corri. isso. · · 
O Sii. SIMÕES Lo0PEs - Ma:s; dizia. eu; Sr. Presidente, que exiote 

- uma conente ·a ·que entende estar dita a ultima: palavra, posto o ponto 
final, que não ha meio de corrigir essa falta do Supremo Tribunal, 

"qli:e iml'itoa reconhecem; pias dizem qrn'I o mal está pra.ticado e temos 
de rGspeital-o, porque é autoridade inattingivel á nossa 'influencia. 
· · -O SR. F .A:RIA SouTo .. .: .. : .. ::E' o n.oli me tangere. · . . 

o SR. SIMÕES LOPES - Dizia eu que assim não pensamos, e citei . 
· o facto de Jeffetson, qua.ndo Presidente elos E stados Unidos, desprezar 

j1ilgados da SupTema. Oôi'te. · · · · 
· O SR. RAMIBO BRAGA '-- Maa, em qu(} época. J efferson fez .isso? 

Na guerra {le :Seccessão. .. · · 
O SR. SIMÕES LoP'Es - V. Ex. sabe que .antes disso, J efferson foi ·. 

um dos organizad01·es da vida republicana dos E stados Unidos; está 
ao lado ele Hamilton, de :Ma.ddison, W aohington, etc.; elle pócle ser 

. medido com qualqu'er outTO. · 
O SR. RAMIRO BRAGA .- A questão é de época. 
O SR. SrMÕEs LOfES - As palavras que acabei ele ci tar, ele 

Marshall, estão em clesaccôrclo com a opinião do eminente Conselheiro 
Ruy Barbosa . . . · 

Propalava~se, em janeiro, que a Oamara estava -debaixo dP uma 
coacção popular, par-a deixar ele pr-0ferir o seü vered:icliún. 

O SR. R-AMIBO BRAGA - . V. Ex. sentiu essa coacção? 
O SR. SIMÕES Lo:PEs - Não 3entimos coacção que nos im1fodisse 

de cumprir nossos dev13res, mas preseutimos o ruido d-a-s ruas, que se 
casava é.om o desejo, que naqU'ella occas!ão tembnm aqüi se.· ?Sboçava 
em relação a muito ;;; qutr os ob ject.ivos. Era uma especic de anarcl:ii~, 
mesmo porque quando . se prepara uma situação ca.paz de coagir mi1 
dos noderes constit.ucio11Hes d-o paiz, lHepar a-se formalJi1ent.e O tel'l'eJIO 
rêvolucionario. 

Não houve quem n~o lohriga3se, nesta. questão, um lance politic·o · 
elo nosso Egr.egio Tribunal, jogando a luva aos· dous poderes <la Nação. 

A imprensa vérmelha já o havia desvendádo claramente, e a dema-
gogia tentará, até, pr~ipital-o pela coacção violei~ta ao -exercício l~gal 
elo I .. egis1ativ'o, convocado pelo honrado Sr. Pres1dent.e da Repubhcà . 

A' sombra d.a bandeira de defesa de uma nobre causa, lev:rntou-se 
a campanha revolucionaria , para tentar o tl'.ausit.brio trinmpho de des-
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medidas competiçõea pessoaes, sob o imperio da oligarchia judiciaria, 
is to é, .da tyrannia, debaixo da mascara da Justiça. 

Esses factos são de hontem e não se O'S devem occultar, parn o 
_posterior estudo e julgamento ela histoT.Í.a conteinporanea. e· a precisa ' 
.a.vaJ.iação ela elasticidade do regímen republicano. 

Tão profundo golpe foi, porém, .aparado com energia pelo partido 
que tinha á sua fren te. o va loroso chefe Pinheiro .Machado, inexcedível 
.guarda elo patrimonio publico da Republica, tunica gloriosa dessa indi-
vidualidade varonil, forte, grande e generosa, tão cobardemente elimi-
1iac10 pela mão negra. de trêdos e miseraveis inimigos. 

A historip. registrará com veneração a calma e energia civica c19 
inolviclavel chefe republicano, que ·se oppôi a todo e qualquer. movi-
:mento armado naquelle E stado, prégando a reacção pacifica e legal 
pelos orgãoa constitucionaes. 

Que fique esse ·bello· exemplo de civismo e ele· cultura republicana 
.como um dos ultimas actos memoraveis do insigne e saudoso brasile·iro. 

Ao -seu patriotico appello accorreram os · representantea do Legis-
lativo, mesmo com sacrifício dos· seus interesses individuaes, em jogo, 
pela proximidade elo pleito eleitoral {le 30 de janeiro. 

O Senado deu, eutão, em seu parecer , a lição de respeito á auto" 
nomia estadual, que é a vida ela Republica. ·. 

A Oarnara iria tamhem cumprir igual dever, -ai não fosse a· obstru-
·cção creada pela minoria. · 

Ficou, pois, adiada a solução do caso fluminense. 
O SR. Rnrrno . BRAGA - Mas o caso nem veio a plenario · na 

()amar a ! 
·o. SR. BuENO DE ANDRAD:a - ·Que minÓria é essa que domina ·a 

maioria? . 
ô SR. SrMÕEs Lo:PEs - ToclÓ o mundo sabe que existia U'ma maio-

Tia capaz de votar o projecto dn Senado. e que, não obstante, havia 
·mna minoria capaz de obstruir a votação, de modo que o projecto não 
foi incluido em ordem do dia por nós não termos numero ... 

O SR. BuENO DE ANDRADA - Então, não era maioria .. 
O Sn. SrMõEs LOPES - Ninguem ignora por que -razão esaa mino-

Tia n.jo dava numero, fazendo, assim, obstrucÇão. Não é ·por maldade 
<J.Ue o digo, pois apenas procuro restabelecer a verdade dos factos. . . · 

O SR. BuENO DE ANDRADA. - A ob~trucção é U'm direito, quando 
J1ão é mesmo uma obrigação das minorias. 

O SR. S!MÕES LOPES - . .. fornecendo elementos para a justiça. 
:imparcial do hiatoriador. 

O parecer do illustre Relator do actual projecto dá nova Oom-
·missão de Justiça ·pa.rece estar de inteiro accôrdo sem esse movimento 
•collectivo do .Congresso Nacional, em fevere_iro do corrente anno, 

· quando diz que opportuno era naquelle instante o projecto do Senado, 
-0rdenanc10 a intervenção no Estado do Rio.. 
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. • -i.gora, porém, .diz o illustre Relat.or, profundamente . diversa é· 
a situação pela. juncção daa duas acções, em que se divid_e o Legislativ0> 
flumineuse, .origem da diralidade do Executivo naquella Estado. · 

Terminou o conflicto, . diz S. Ex. Está, pois, normalizada a-
situação. 

Não é mais caso. d? l.ntervenção. 
:N"ão vem9s .e.m que se possa fundar o novo cl'iterio da maioria cht. 

digna Oommissão. . 
Máo grado, a extravaga1ite ordem de habeas-corznis, nunca houve-' 

mais que uma Assemb1éa legal para. reconhecer Presidente do Estado,. 
legalmente eleito. 

Essa era a composta da maioria dos :Deputados flu~inenses que 
ex·erceram no ·momento as suas funcções constitucionae . Ml<. ioria 
absoluta, effectiva e legal. 

Vejamos como nos Estados Unidos se encara essa questão : 
"Decidiu-se em um caso de Alabama, que uma facção preteud·endo-

ser a assembléa geral, e comprehendendo no momento a maioria. do's. 
membros legalmente eleitos, constituia a Oamara Legislaüva legal d<> 
Estado, embora não Ee rnunisse no Oapitolio e o logar-tenente do 
Governador não presidisse o Senado. 

Tambem em Kansas, ficou resolvido que, ·si a maioria dos roem-· 
bros da, Oamara dos· Repre!?entantes Teunir-se na época habitual para 
o inicio de uma ·3eSSão na sala da Oamara, no .Oapitolio, tal facçã0> 
estará devidamente organizada, embora o Governador ou o .Senado,. 
ou ambos 'recusem reconheool-a. Ainda maia, o sew poder não é des-
truido pela organização no mesmo logar, de uma pretendid'a Oamara 
dos .Representantes, tendo menos que o numero legal de representantes: 
que a primeira, ainda que esta segunda facção seja' reconhecida pelo 
GovernadoT ·e pelo Senado como a, pela ele fa-cto, Oamara dos R€p_re-
senta11tes." (Paul S . Rein.sch, pag. 218, A1ne1·ican Legiisl'alnires anrl" 
L eg.is_latives li1 ethods.) 

Este caso é perfeitamente typico. 
O SR. ;B.U:.EN~ D:i;: ANDR.i\.DA - ~~o apoiado. 
O SR. SrMÕEs LoPES - E' um caso concreto, que se pass-0u no 

Esta~os Unidos e a ·maneira· por que se interpreta a jurisprudencia 
amencana. 

O SR. BuENO DE AN:óRADA: - Não apoiado. V. Ex. não tem razão_ 
Porque a minoria, no caso, era Teconhecida pelo Governo e pela-
Seuado. Onde está, no Estado do Rio, o ·reconhecimento ela minoria · 
pelo Governo e pelo Senado ~ 

O. SR. SrMÕES LoPEs - V. Ex. não quefra comparar uma organi-
zação com a outra. 

O ·SR. BuENO DE .Li.NDfü\.DA - P ermitta V. Ex. que lembre que a 
analogia é um ·argumento d·e muito v·alor, quando é perfeita ; não E·e-
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usa della sinão em partes perfeitamente hon19logas. A analogia nã<> 
se deu ahi.. 

O SR. SnvrõEs Lo,Pmi - Preciso que V. Ex. me explique mais cla-
ramente o seu: penaa:m.ento: · 

.Q .si~. BuENo DE ANDRADA - Pois não; V. E x. traz o exemplo de 
uma scisão na Assembléa ele .Kansas, ficando cfo um lado a minoria., 
reconheóda pelo Governo e pelo Senado, e de outro lado a maioria, 
que não &e sa.be como e·stava organizada. N o Rio de Janeiro não houve 
i sto, não . houve uma minoria organizada, tendo a MJesa legal. para 
pres-iclil-a, e, de outro lado, a maioria organizada illegalmente, mas 
r.econhecicla pelo Governo e pelo -Senado · Federal. De m.odo que a 
.comparação que· V. Ex. faz é invertida. , 

A analogia não existe. Não eõtou discutindo o caso em suas raízes, 
mas dizendo, apenas, que este argumento não t em applicação, porque 
é r>reciso, para ~ analogia, q\le áista semelhança nas partes. Ahi a 
dissemelhança é franca. . . 

O .SR. SrMõ:Es Lmms -:- O meu· fim, citando estes dous casoa, foi 
fazer sentir que, nas democracias, o principio da maioria deve ser 
respeitado p-ara que haja or-dem, sem a qual cahiremos· na anarchia. 
Citei o caso de uma minoria, que, embora sustentada pelo Presidente 
e pelo Sena.do, nem assim, logrou ser reconhecida peloa tribunaes. 

o SR. BUENO PE ANDRADA - Si nesta Casa, com -O Presidente 
preseiite, a maiol'ia . se 1evantail' e se fôr reunir alli defronte, .não será, 
-legal esta reunião. Os que ficarem no recinto continuam a trabalhar. 
O característico. para a legalid&de é a continuidade logi0a doa t ra·· 
bailios. · 

. ~ SR. SnrÕEs Lo·PES - Esse princiJ,JiO que V. Ex. sustenta é peri-
gos1ss11110. . 

O SR. RAMIRO BRAGA - E' o da. legalidade. 
O Su. SrMÕEs Lo.PEs - Não é o da legalidade tal. 
O SR. BUENO DE ANDRADA - Esrn principio é o da regularidade. 
O SR. IloRAcro J'i.iA.GAJ,HÃEs - D'ado o ca•so de 12 DeputadQs se· 

. afastai·em ela sécle dos t rabalhos parlamentarea com o Presi.dente, e 
200 ficarem, V. Ex. julga que os primeiros é que são os representa:o.tes 
legaes? . · 

O SR . . BUENO DE ANDRADA. - ·Oito um exemplo em nossa historia 
- o golpe. d~ 1841, dado por parlamentares, que proclamaram a mwio-

. ridade de P edro II. Eram elles maioria; nem por isso, o acto deixou 
de ser revolucionari-0 . 

O S1i. .loAQUJM Osomo - Parece que V. Ex. é partid-ario do 
governo das minorias .. . (Riso.) 

O SR. RAMIRO Bn.A!GA - E' pa~'ticlario do Governo da legalidade. 
O S:a. BuENO DE ANDRADA - Eu, como republicano, sou partidari.o 

da lei· e e3ta interpr·etada e manifestada pela voz dos t ribunaes. Não 
quero".chefes de p artidos ou partid9s impondo leis aos t r ibunaes. 
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O SR." JOAQUIM OsoRro - V. Ex. não se conforma com as decisões 
da maioria. 

O SR. BuENO DE MDRADA - Maioria VV. EEx: nunca tiveram 
nesta Casa ; os 97 :U:ão constituíam maioria. (Ha .outros apartes .) . 

O S:a. SIMÕES Lo1•Es - Sr. Presidente, essas transcripções q@ 
aqui faço pei'tencem á obra ele Paul Reinsclh, onde se encontram mais 
outros fact-03, todos elles tendentes a demonstrar o respeito qmi ná 
~er~ca do Norte os governos e os tribunaes dão ao. princip:o da 
maioria. 

Confesso a SS. EEx., do Estado do Rio, que, si se désse o hcto 
dos rep1-esentantes da A3sembléa, vamos dizer, governamental, consti-
tuindo a maioria, terem se reunido em qualquer casa <le Nictheroy, 

_!3U seria levado a respeitar •aquella organização. 
O SR. RAMIRO BRAGA - Ahi se salienta o ponto em que, infeliz-

mente, me sinto em -divergencia com V. Ex.: a essa reunião <la maioria 
cu superpori'a a legalidade. · 

UM SR. DEPUTADO· - Mas a. maioria se retrniu com todoa os cara-
cterísticos da legalidade.· (Não apoi'd.dos; ha oiilros apartes.) 

O .SR. SIMÕES LoPES - Vou citar um ponto de cap:tal importancia: 
política . 

P . Reinsch, pag. 217 :1 . 
"Unia questão <le ca1rita l importan'cia política ·surge quando uma 

Camara Legislativa se acp.a dividida em <luas facções, cada uma das . 
quaea pretell.cle representai· o direito, loega lmente ·autorizado para ·diri-
mir a questão legislativa. A regra geral, em taes casos, é considerar 
como l&gahnente organiz(iifa aquella facção , que tenha mantido as 
normas r·e,gulares <le organização conforme as leis e usos da Camara." . 

Faço ª' leittrra desse topico para me referir ao caao proprio do 
Estado do Rio em que foram applicados in·incipios sanccionados pela 
tradição, pela pratica suocessiva. em diversos annos. 

O SR. RAMIRO BRAGA _: Inclusive a posae ás seis horas da 
manhã ... 

Tivemos ª' felicidade de estar presentes á pos~e do Sr. Oliveira 
Botelho e est:a se realizou á uma hora. (H a outr'<is apartes.) 
· O SR. SIMÕES LoPES -'-- Devo ainda lêr um trecho interessante : 

"O Supm·m-0 Tribunal de Jvlichigan recusou conceder ·manda.inits 
a pedido de um candidato ao cargo de Senador Estadual, afim de obri-
gar a Junta Apuradora a prooocler a nova apm·ação, sob o pretexto 
de que, oondo o Senado a juiz absor.~do nas eleições dos seus proprios 
membros, uma nova apuração nenhum valor produzir·i_.a, a nã,o ser, 
quando ordenada por elle." 

Esta é a jurisprucLep.cia .americana, onde ha leia regu ladoras da 
ruateria em diversos Estados da União, nos quaes, uma Commissão 
Mixta ela Camara e do Senado lança o 1;,.1timo voto nessas questões, 
que aão independent>es de todo e qualquer Tribunal. 
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Outros Estados americanos ha que appellam em suas Constitui-
ções, para o recurso judiciaria; como bem se poderia ter . feito no 
Bras~l : razão pela qual comecei o meu discurso invocando o elemeuto 
historico, ·para demonstrar não haver jámaia sido, no assui:rípto, dada 
a competencia ao J udiciario. ' . ' ' 

. O Congresso Federal tambem já se manifestou. Qu•ando, de novo, 
se· pretendeu •estabelecer ·esta doutrina, o Congresso protestou, repel-
lindo-a, in limine. · 

Ella foi, portanto, repellida pelo Congresso, pelos noasos juriscon-
sultos, pelos nossos ·commentadóres-, corri.o tambem pelos jurisconsultos 
americanos, a não rnr nos casos es-peciaes em que a lei regula clara e 
positivamente em direito, cómo nos Estados da Pensylvania, Delaware, 
California e outros . 

. E' esta. a jurispru<lencia consagrad·a naquelle paiz. 
Ninguem será capaz de contestar a evidencia desses conceitoa, em 

face d.as nossas leis, àpplicadas ao caso do Estado do ;Rio. 
A decisão, pois, ela Aasembléa, opportuna e legal, não pócle ser 

o1jecto ele _reviaão po-sterior ao vai-vem ele novas cor:rentes, porventura, 
geradas· eni. seu seio. 

Além dis~,o, o pedido ela intervenção federal; segundo a Mensagem 
: elo Sr. P r.esidente. da Republica, part:iu, não só da Aasemb1éa F lumi-
nense, como do Presidente, então eleito e reconhecidD, Sr. Dr. Feli-
eü no So<lré Junior, que nãD consta haver renunciado o seu cargo. 

Não foi até agora re tirado esse ·pedido de intervenção pelos :inte-
re'lsados .no conflicto estad.ual. · 

E' preciso ·que fique bem accentuado este ponto. 
Não teJ1ho qualidad es de int0ervencionista; pelo contrario, já t ratei 

.da questão do Rio Grande do Sul, nesta C':lsa, qu·anclo se ·agitou a idéa 
de se submette"r a Constituição daquelle E stado ao conhecimen to dD 
Oc iigresso, ha. sete ou oito anuos, deixando e:irnracda minha opinião". 

Não sou intervenci.oniata sinão nas hy·potherns legaes. Si, pór 
acaso, dizi ':l eu, tives.se havido posteúormente â esses conflictos no 
E 'ltad o do Rio ele Janei ro um accôrdo reciproco entre todas as auto-
1i clE des e renunciasrnm o Dr. Nilo P eçanha, o Sr. F eliciano Sodré e 
oa· séus subst itutos · legaes, o que Eeria aind·a _neces-sario, em virtude 
ela Constit1i'i ção elo ·E st1do do Rio, que ;i mp-ecle nova eleição, então, 
nada mais simples do que aqu elles· mesmol'-, que pecl!ram a intervenção 
ao Sr. Presiqente da Republica, retirarem · esse pedido. .A. questão 
f j cava cÍI'cumscripta ao proprio E stado, apagavam-·ae os conffc tos 
in'·ern os, serenavam os animas •3 c"ongregavam-se os homens para. 
uma viela: util e efficaz, em bem ·daquelle E stado. · 

lfa~., nas condições ~ctuaes do confl icto, não v.ejo· oútra· sahida 
legal siuão a da interv-enção. (JVfi.uito b.ern.) 

Ainda que a ordem e a tTanguilliclade não estejam, presentemente, 
a l.'er.a:1as n aqu elle Estado, é· evicleúte, eiitretantó, ·que ·a forniD rnpu-
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blicana federntiva soffre patente, constrangimento, pela indébita intro-
•11i.:isão de um poder extriwho, impe·dindo o livre funcciouamento do 
Poder Executivõ, legitimamente investido pelos orgãos competeutes 
do Estado. 

. Acceitar tal situação é curvar a cabeça aos factos C>ll\~Ulnnrndos, 
fomentar a:s mais <lamnosas aventuras politicas, render culto á prccmi- . 
ne1icia de um dos pocle1·es na Nação; no abuso de suas· limitadas 
funcções. 

Por taes motivos, votarei contra o paTecer d·a ma.ioria da <ligua 
Commissão cile Justiça, de accôrdo com· o voto vencido dos Srs. Drs. Cln-
mercindo Ri·bas e Felisbello Freire. CM.~iito bem.) 

Sr. Presidente, dou este meu voto c1e <:0nsciencia, tranquillamente, 
inspirado no.s bons princípios, que procurei beber, sãmente, des<l·e a 
minha mocidade, nos verdll'd·Úros ·e essenciaes pl"incipios republicanos, 
d~ntro de cujo ambito se formou o meu espirito dbsde a adoleseencia. 

Não ha ·em me·u espiúto a mais tenue nuvem de odios, de despeitos 
·e de malquerenças, a tuTvai-, porventlrna, ·a limpidez de meu voto. Nem 
Rieruer tenho -inimig-0s. As minhas relações . cordiaes coip. S. Ex. o 
Sr. Nilo Peçanha E-ão as mesmas, já:mais interrompidas até o inesente 
momento. 

E' um v-elho compan'heiro de propaganda, de grandes serviços á 
nossa Patria, na edificaç~o desse- r·egimen e, mais tarde, tambem, de 
granrl.es serviços prestado~ no momento de sua direcção como Governo. 

Do outro lado, vejo -qm distincto. moço, um joven republicano, que · 
i:evelou sempre intelligencia, dedicação e amor ao serviÇ-O .nas com-
missões que tem .exercid-0, e profunda lea ldade a . seus amigos. 
(Ap.oiados.) 

l ão vejo, portanto, questão algv'.ma pessoal a m~rc~r: ~ pureza 
de nossa apreciação. E' -qma questão unicamente de prmc1p10s. 
· Com surpreza ouvi, no· ultimo dia em .que se reuniu a Comm_issão 
de Justiça, lembrar-se, para <lirimír qu~stÕ€a futuras, identicas a. esta, 

. a regulamentação do art. 6°, da Constituição, e pergu·ntei a mim · 
1n3srno, si já não mi ma~s lêr portuguez, si já J)âO tenho duas gra.mma.s 
de raci-0ciuio para poder i11terpretar a lei. 

O SR. PEREIRA NUNES - Não é m ~1bor a lei do que o arbitrio? 
(A poiMliJs e não ·apoiados.) 

O SR. _SIMÕES. LoPEs - Qual o motivo da qmistão? Seria, porven-
tura, a falta de compre4ensão do art. 6°? Seria duvida aobre o que 
pr.escreve esse artigo em relação ao caso occurrente? Diz elle em taes 
e tires casos b Governo pede, reclama a in.tervenção de um outro poder 
para dirimir um conflicto qualqr..'er. A questão está mu.ito clara. 

Não é absolutamente ·a. falta de regulamentação do art. 6° que 
está gerando as difficuldades de momento. 

Qualquer que seja 0 texto, reformado ou não este art. 6°, com 
-tada regulamentação possivel, ainda que se lhe lancem as lentes da 
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vontade de cumprir a 1ei e a Constituição, essa 1·eguhmentação ama-
11hã, Será ainda mais U'm Outro phari.tasma, será riava nuga (àpoiados) , 
110va .sombra (m.1t~to bem); corno ·ac-0ntece todos os dias com a.s leis 
·cornmuns que, quanto mais regulamentadas, menos ·claras· se tornain 
:aos olhos d~quelle.s que as não querem cump.rit. 

. O Su. P:imErnA NUNES - Neste ponto releve-me cli.scordar de 
V. Ex. . . 

O Sn. SiuõEs LorEs ~Tenho concluído. (Muito bc~m; milito bem. · 
() orador { ciimprÍ1nenta1do.) 

. O Sr. Morado ·MagaÍhã.es C') - Sr. Pí·e3iaente, peÇo_ a V. Ex. 
•e aos meus honrados collégas, desculpas por 'ter de occÚ'pal" esta ~rihtina 
1Jara discutir o caso do Estado do , Rio de Janeiro.· . 

A minha posição política no E stado, · os cargos ·que :tenho desem-
]Jenhado, ele adrninistra.ção e de representação p'opular, na política 
interila do mesmo Estado, me co'llocaram "em aituação tal, que não 
·posEo deixar de discuti r . este caso, procúrando demonstrar de modo . 
claro .:.>, evideilte que a situação ele facto crnada no .E stado do Rio de 
.J aneil'Q é uma. situação .que não só aÍfectou grave e profundamente 
O llOSêO l'.egimen, CO.JUO tambem é l l lXl esbulho imposto a todos os ºflu-

·minenf.·8S, 'qu'e concorreram ás urnas por occasião da eleição presi den-
·cial elo seu Estado. (Não apo'iados dro Efr. Raul 'Vdga.) 

Antes, ·sr. Presidente, direi a V. Ex. e á Oamara que estou de 
:parfc!"to accôrdo e julgo que o Sr. Presidente da Republica agiu patrio-
-tica)1iente, cumprindo o hab.eas-corznis conce<lido ao Sr. Nilo P eçanha . . 
(A jf.o;ados dos Sm. Raul Veiga e Af1•(JjJi,1,o de M.ello Franco.) 

Ou porque, Sr. ·Presideiite, no quadriennio passado, o SupTemo 
'Tribunal Federal interviesse clara <'! positivairíente _ nas qu'estões poli~ 
ticas, diHicultando -0 Governo do 1Sr. Marechal R erme3, ou _porque 
o mesmo Governo do :Sr. Marechal HBrmes tives~e o inhliito ele reaccã'o 
1Jolitica conºtra o Supreú10 Tribunal, o ·que é facto é que; a NaÇão 
estsva sem tranquillidade, supponclo que aquelle ~ribunal e1:a um · 
-orgão arnorpho em nossa organização constitucional; de sorte que ·o 
acto do Sr. Presidente d::t Republica ve.iu t;-azer éal~a ao paiz1 paten-
-teanclo, ele modo claro e.. categorico, que o Suprell1o Tribunal eleve $er 
semjJ1·e respeitddo. e acatado. · 

O S1t. MELLO · FnANCü - Apoiad?. 

( •) E ste di,;;curéo .não fo i re"vi~fo p'ê16 ofadül'. 

• 
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O SR. HORA.CIO ]\l(AGALHÃEs - TranquillÍzada, assim, a Nação,. 
o Sr. Presidente da Republica se collocou em seu papel constitucional,.. 
sujeiitando o facto ao . conhecimento do -Congresso, afim de que este-
º resolvesse em sua alta aa·bedoria, por rn tratai-, como Ee trata, de-
umâ .questão politica. . . 

Sr. Presidiante, as minhas consi<lerações vão ser divididas em_ 
dU'as partes. Na primeira, procurarei demonstrar que o Sr. Nilo Peça- . 
nha não foi eleito Preai<lente do Estado do Rio; em segundo Jogar,.. 

.procurarei . demonstrar que eUa não foi legal e legitimamente recO-· 
nhecido. · 

Antes, porém, preciso fazer um resumo, o mais synthetico possiveI, 
da situação creada no Estado <lo Rio de Janeiro, para proval' que · 
todas as grandes correntes politicas, todoa os .eminentes chefes politi-

. cos, qlJ.asi · todas -as ·Camaras Municipaes do Estado rn achavam, nCl'· 
momento, em franco e. decidid.o apoio, ao lado do honrado Presidente-
Sr. Oliveira Botelho. 

PreliminaTmente vou expôr á Camara como s.a origünou a dupli-
. cata de. :Assem}lléas Legislativas ·de que ·resultou . a duplicata :de Pre-
sidentes. 

Os ineus collegas de representação que . apoiam o ·Sr. Nilo Peça-
nha, e que teem assento 11esta Casa, conhecem a minha irnnção de 
animo, e sabem perfeit"ame;ute os servtiços, .que já preatei ao Sr. Nilo-

- '· P eçanha, quando S. Ex. chefiava a opposição contra o Sr. .A.lfredo-
Backer. 

Fui advogado do partifio em todas as juntas de apuração parciaf 
e geral do E stado e das 13leições de Deputados.;· d1afendi perante o 
Tribunal da Relação ·25 rncursos· eleitoraes, que lhe .derani o apoio d~ 
igual numero d•a Camaraa; fuli leader da .A.ssembléa durante cerca .de· 
sei a1mos, sendo posterior:qiente in'dica·clo para exercer as funcções de 
Secretario · Geral pelas correntes políticas dominantes no mome.uto e-
isto com assentimento do honrado Sr. :Nilo Peçanha. . 

.A minha pos;ição em -antagoniamo ao Sr. Nilo Peçanha ~ão me-
tira a necessaria isenção de animo para discutir o caso coin a mnxima 
serenidade e visando esclarecer a Gamara dos Deputados·. . 

Sr. Presidente, a fracção da .A.srnmbléa Legislativa do Estada-
_gue reconheceu o Sr. N:ilo P eçanh<i; nunca se installou. · 

A .A.ssembléa Legislátiya do · Estado <lo Rio ele J aneiro-rn compõET 
. de 45 peputados. Havia uma vaga, que era a do orador presente. 
O Presidente elo Estado, Dr. Oliveira Botelho, teve necessidade <le cón-
yocar exti'a0rclinariaI).1ente a .A.s·.sembléa Legislativa para conhecer 
de va11Ías reclamações levadas ao con'hecimento do Governo sobre as--
taxas excessivas do imposto. de exportação; fixou· o dia -10 de junho pa.ra: 
a abertura da .A-sEembléa. . · . 

Iniciadas as sesP.ões prepara-torias, a i~prenrn .começoli a dis-
cutir si a Mesa que devia presidrir os trabalhos era a Mesa ant.arior-
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mente eleita para a .sessão ordinaria ou si se devia proceder a nova 
eleicão. 

, Os Srs. João Guimarães, Raul R ego e Oonj>tancio Monnerat, Pre-
sidente, 1 º e 2° Secretarias da Assembléa, foram &O Supremo Tribunal 
de Justiça e requereram um lwbeas-corpus para 'que pudessem ~onti
nuar a dirigir os trabalhos da _ Aasembléa Legislativa, na sessão ext.ra-
ordinaria. · 

O Sup1'8mo Tribunal resolveu conceder esse habeas-corpu.s, e os 
nossos ·amigos e con:eligionarios politicos, em declaração que fizeram 
e publicaram pela imprensa, não ·ae submetteram a esta decisão e não 
compareceram para a installação da Assembléa .. 

Os Deputados solidarias com o .Sr . Nilo P eçanha eram 18 e com 
o Si·. Botelho 26. O nu.mero para installação é de 23; quatro parti-
darios do Sr. Botelho tinham comparecido. Faltava um para o quorum 
legal. 

Os 17 Deputados da facção opposicionista ao Governo de então 
~·esolVeram a questão reconh<;icendo o· Sr. Domingos Mariano. -Em c~rto 
dia do mez de julho appareceu no orgão official da Assembléa um 
edital convidando os interessad'üs na verific&ção de poderes a aprernn-
tare:ip. as suas reclama.ções e protestos perante .a Oommiasão da Guarda 
da Constituição e .Poderes. 

O edital não dizia a hora : em todo o caso o Deputado Manoel 
Duarte compareceu -e pediu trea dias de prazo. A Oommissão, que se 
compunha toda de partidarios do Sr. N ilo, nomeados ad hoc, porque 
os membros effectivos não compareceram, deu o prazo de uma h.ora. 
Evidentemente, o Sr. Duarte não ponde acceitar: isto .era uma pilhe-
l'ia. No inesmo instante foi lavrado o parecer 1'8Conhecendó o Sr. Do-
mingos Mariano, pediram urgencia, foi votado e empossado o Depu-
tado. 

Como exemp)o de rapidez n:ão. ha igual. 
No E stado do Rio de Janeiro. não ha exemplo de se reconhecer 

:Oeputado no meio da Legislatura, em sessões préparatorias e, sobre-
tudo, s-em o numero necessario _para se deliberar, que é de 23. 

Reconhecido irregularmente esse Deputado. 
·o SR. R Aur> VEIGA - Não apoiado . 
o s~. HoRACIO MAGALI-LIBS - . . . preparavam-se os amigos do 

Sr. Nilo para, tumultuariamente, fazer a installação da Assembléa, 
quando os 110-ssos . amigos e correligionarios resolverani co_mp_arecú á 
Bessão. · 

ü Sr. P once de L éon, \Tice-Presidente ela AsSBmbléa, foi com 
2(!' Deputados 1).0 dia designado para a instailação e lá chegando ei1~ 
contraram o edifício fechado. Em vista disso, o Sr .. Ponce de Léo ,· 
requisitou ela policia a abertura do edific.io. ela Asseillb]éa e-lá entrou 
co·m os outros Deputados, para: inatallar os trabalhos legislativos. _ 
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. O SR. R11.uL VEIGA - Já estava em po<ler da polic)Ía algu1 11as 
hol'as antes. Sou testemunha presencial do facto. 

O SR. I:IoRACIO MÃGAÚIÃEs - Tenho ·a esse respeito o depoime11t0 
. do porteiro e de outras pessoas, que affirinaTam que ·o edifício estava 
fechado. · · 

Os f>artidarios do Sr . Nilo Peçanha não ·compa1'eceram ... 
O .SR. Ri1.uL V EIG.A. - Porque · a policia impediu. . 
O SR. HoR.A.CIO MAGALHÃES - .. . e foram então ao Juizo. Federal. 

. Eis, Sr. Presidente, como foi in·stallada e aberta a As~embléa 
Legisla·tiva do Estado do Rio, a qual Teconheceu o Sr. Nilo Peçanha. 

Para provar, Sr. Presidente, que o Sr: Nilo não foi elêito Pi·e-
.3idente do 'Estado do 'Rio, basta que se encare a .situação creada no 
mesn10 Estado por o:ccasião 8.o pleito eleitói·a'l. · 

· Ü Estado do Rio de Janeiro tem 48 Oamai:as :MuniCipa:es, e das 
48 Oamúas Municipaes, 46 evtavam francamente apoiando . a póhtíea 
·do -Sr. 'Oliveira Botelh'o-. · 

O SR. RAUL VE~G.A. - Não sãu ·as Gamaras Municipaes qu'e 'elegefa 
os Deputado·a ou o Presidente do ~stado . · 

O SR. HoRACIO MAGADH.Ã:Es - Não são; mas as ·Oamarns ·municí-
paes são forças administrativas de ·grande impOTtancia, em COh1:ÍiCtO 
com o eleitorado, e o Sr. fi lo, todas as vezes que tin~ha qualquer aspi-
1·ação no Estado, procurava; ·aempre estribar-se llo apoio dellas. . . 

. Quando S. Ex. foi Presidente da Republica e qu,e pediu ao Con-
gresso a intervenção em favor .. do Sr. Alv-e.s Costa, nessa. Mensagem 
deClar0u que a As-sembléa Legislativa, presidida pelo Sr. · Alves Costa, 
tir\ha a maio-ria daa Oamaras Municipaes. 

UM SR. DEPUTADO - Era uma -presU'mpção de legalidade." 
O SR. RoRACIO M.A.G4LRÃBs - MaE·, o que digo é o seguinte : que . 

as Oar~1aras Municipaes constituem ·grande força· poli.tica no nosso 
T·egímen; representam dir:ectame~1te ·o el~m-ento local, e, no Estado do · 
Rio sempr.e o Sr. Nilo solicitou o apoio das Oamaras Municipae;i, 
todas as -vezes que tinha lfIDª aspiração política. 

E' uma orientação qemocratica ~sta. 
Era esta, portanto, f:l situação d,o Estadó do · Rio naquelle mo-

mento.: o apoio das Oa.111aras M1unicipaes pen<lia franca · e poaitiva- · 
mente nara o Sr. Oliveira Botelho. . 

Ac~I"esce, Sr. Presidente, q_ue- ·o fü< b liveira Botelho, no Es~ado 
do ~io de Janeiro, fez uma politica .de1 tolerancia; não fez a menor 
p ersegu::ção a adversarios: sua po.Iitica era liberal e de congraÇament.o . 
de todos ós elemen to.s. 

Iniciou a ·.política .. de melho r amentos materiaes, como ha muito · 
tempo não ·ae· fazia no Estado. Oont-rahiu um emprestimo de 45 mil 
I:bras em condições excepcionaes, e esta operação mereceu, pelas ,con-
dições em que foi ,conduzida, o apoio de toda a ·representação . federal 
do Estado. A- apph:ação desse emprestimo, é facil dizel-o neste mo-



'-- 459 -= 

me:a.to. qual foi . . O Estado tinha uma _ divida fluctuante avultada, devido 
nos deficits doa exercicio.s anteriores. . . 

Devia milhares ·de contos de réis. em dinheiros recolhidos ao cofre 
de .orphãos e ca_ix·às economicas·; divida vexatoria que co-nstrangia a 
administração e humilhava · o Estado, affectando o seu credito. 
_ · . O Estado do ·Rio de Janeiro acha1ra-se sob o peso de uma situação 
deprimente, que não 'P'odia continuar. · - ·. 

O Sr. Oliveira Botelho, com o pi:oducto do emprestimo, resgatou 
os d~posit·o.s da Daix·a Economica e Cofre de Orphãos; iuiciou obras 
de saneamento em varias cidades do Estado, como em Campos., Maca.hé, 
Rezende, Therezopolis e Barra Mansa, e e.;ise serviço foi feitó de 
a.ccôrdo -Com · o Si-. Nilo 'Pe.çanha, chefe do partido, . en&ão. 

O Si~ .. R.a:uL VEIGA - Por concurrencia publica? 
-O SiR. 1-fo'llAOIO .MAGALH:Ã>Es - No municipio de Ma.cahé, o Go-

' 'erno fez serviço de •agua ·e ·esgotos; em Campos, de abaste.cimento de 
aguas, de ca'lçamento d·e rú.as, ·de CO'nstntcção de uma mu-\:alha- sdbre 
-0 Parahyba; revisão de to·das as rêdes de 1eagot0's, agua e embel:Je'z-a-
mento .de Therezopolis; esgotos, . agi:la e calçamento em Rezend~ e todos 
-estes serviços foi-am feitos por administtação, porque a concUnencia 
publica· não deu resultado. · 

Fez ·toda-a estas obras, refoi'.mou a adininistração do Estado a 
ainda deixou um saldo de cer·ca iie ').20 tnil libras esterlinas ein mão 
dos banqueiros. · · _. 

Ha poucos diaz, Sr. Presidente, vi que o Sr. Nilo Peç111ha fizeTa 
antecipação de pagamentos em Londres. Pois bem: esses pagamentos 
'feitoa em Londres o_ foram com o dinheiro que o Sr. O foreira Botelho · 
deixou. · 

O SR. RAUL VEIGA __:_ Qu.arenta e sete mil libras . 
. O .SR. HmtAOIG MAGALHÃES - ·Deixou cento ·e vinte mil libras. 
v.. Ex.' tenha paciencia . . Fui .Secretario Geral do Governo do 

Sr. Oliveira Botelho a'té sessenta. dias antes da .terminação do seLI' man-
dato presideuci al. Elle d-eÍxou em Londres 120. 000 lih1,as. Além disEo 
deixou 1á uma letra de cam bi·o contra uma firma . ingleza e sacada pelo 
13anco Allemão, maa .que não poude ser paga 'porque õ Governo Bri-
tannico ordenou a·os -seus subditos que não acceit-aseem· t'l·ansacção com 
subditos 1;1 llemães. Essa letra ficou ein deposito e consta .que foi paga 
no correr de3te anno. O Governo do Sr. 'Oliveira Botelho deixou erh 
mão do . Gove)·no actual recure-os srrfficientes para que o Sr .. Nilo 
P.eçanha fizesse ·este · auno o pagamento ·de jtuos e amortização tlb 
empreshn~.ó de 4-5 -mil con t_os. . _. 

o SR. RAUL VEWA - V. Ex. alheiou:'se do â:ssnmpto. Voü mostrar 
que não é a.saim. -

O SR. HORA0Iô MAGA'LHÃEs - Não me alheiei. 
. E' 'certo gue ·0 Si'. Oliveira · Botelho poéli.a ter 8.ei:ic~tio q~:anfiil 

maior. De'stl>é o fu(i:meuto em que é'l1le 'co'nti'-alr1u 'e'ínf:>'réstYmo ·externo 
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nunca, mais a renda ouro elo Estado foi gasta aqui. Era remettida 
mensalmente aos banqueiros em tonelres para ser ·creditada. Remetteu 
cerca de dous milhões ele francos · d a renda annll'aria para ser c~·edi 
tada ao E3tado e fazer face aos compromissos futuros . 

Quando houve a guerra, dada a perturpação da navegação e con-
. sequente restricção de sahida dos productos .. e haveildo o Governo :(nglez 
co1~siderado contr ab.ando ele guerra o café, as . renel·as do Estado dimi-
nunam. 

O Governo . elo Estàdo teve necessidade de sacar parte desse di-
nheiro, remettida para contrabalança1·"a quéda da receita e devido 
a isto não deixou maior quantia. 

Eis, Sr. Presidente, a situação do Estado naquella oc<iasião. 
Era claro·; logico, qwe o Presidente do Estado, que tinha feito 

uma politica liberal, que não fez a menor perseguição, que teve o 
a-poio de qua,si todas as Camaras :Mlunici paes e . de maioria da Assem-
bléa Legi·3lativa, contasse .com applausos á sua orientação na questão 
da successão presidencial do Estado. 

O Poder Judiciario no Estado do Rio tem intervenção no pro-
cesso eleitoral, preside ás juntas apuradoras das Cloições e _vota. no 
ca~-o de empate. . · · · 

No E.>tado do Rio dr J anoiro, todo.s os J uizes de Direito e Muni-
cipaes presidem as apurações parciaes. 

As eleições são feita.s no segll'ndo domingo do mez de julho, e 
3.0 dia~ depois o Juiz Municipal e -0 Juiz de Direito fazem as suas 
reapectivas apurações. (Apartes .) 

Aqui es_tá, Sr. Presidente, um quadro ele todas as apurações par~ 
ciaés, foi tas pélo3 J uizes, com os officios destes magistrados remettendo 
as authenticaa á Assembléa. 

(Lê o qiiad11Õ, que será pilb licado depois .) 
O SR. RAur; VEIGA - A apuração é um acto mecanico de conta-

gem ele votos qr1e appare~en1: em · papeis. A apuração é feita pela As-
sembléa, em face do art. :j.58 elo Regimento. 

O .SR. HoRAcro .MAGALHÃES - A apúração parcial, no Estado do 
Rio, é feita pelos J uizes. . . . 

O $R. RAUL VEIGA - Apenas, qua·ndo a .A.s~embléa não está re-
unida, faz- ~-e a apuração parcial ; reunida, temos o art. 158, que marca 
o prazo para o r a.conheci+nento de poderes. 

O S1i. HoRACIO .MAG;l.L'HÃEs - . Na Bari'a de S. João presidiu a 
apuração o J\1:z Municipal, dando o seguinte resu ltado : F eliciano 
Sodré, 639; Nilo Peçanha,_ 15; Barra Mansa e Barra do Pirahy. 

O SR. RAUL VEIGA - Não pódemos discutir isto aqui . . 
. O SR. HonAcro M\AqALRÃEs - Os J uizes de Direito de Barra 

· Mansa, de Petropo'lis e todos o·s· effoctivo3 · qwe ·presidiram a apuração 
são inamoviveís. Digo isto para mo-strar a V. Ex. que os reprernntantes 
do Poder Judiciario do Estado presidiram as apurações par.ciae3. ·· · 
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Ü Sn. R11.uL VEIGA - Mas o que V. Ex. não CO<)lseguiu foi d.e-
monstrar perante a Nação que o. Dr. Nilo Peçanha pudesse &er derro-
tado em seu Estado. 

O .SR. HoRACIO MAGALHÃES - Foi . este o resultado de todas' 
a3 apuraçõés pHciaes em 48 municip:.os : 

Feliciano Sodré . .... . .................. : ..... ........ . 
Nilo Peçanha ... . . .. .... . ... . .. : ... . ........ . . . ..... . 

31.338 
13.123 

E' o rnsultado de todas as apui·ações parciaes feitas pelos respe-
ctivos J uizes . 

. O Sn. RAUL .VEIGA -- Essas apurações são di3pensaveis, não teem 
o. menor valor; qrrando a Assembléa está 'Teunida, o Reg:men to é 
claro, marca o dia preciso em que começa o trabalho da apuração. 

UM SR. DEPUTADO - Não ha uma dispo·sição na Constituição do 
Estado que prohibe a apuração em sessão extraordinaria? 

O SR. RAUL VEIGA - Ao contrario; ha disposições expressa~ mar-
cando o prazo para o inicio da apuração. 

O SR. JOAQUIM Osomo - M·as na sessão extraord.inaria é pro-
hibida. 

O SR. RAUL VEIGA - Absolutamente não; o que ha é prohibição 
de se tratar de assumpto diverso do da convocação, mas não de a&sum-
ptos como este, de reconhecimento de poderes, que são assumptos ur-
gentes, deveres primordiaes e essenciaes da propria As-embléa. 

Oj3n. HoRACIO MAGALHÃES - A Constituição prohibe termimn-
temente tratar-se de nssurnptp extranho á convocação. Demonstrado 
á Cam ara que o Sr. Sodré foi eleito ... 

O SR. RAUL VEIGA - E nós cont.estan~os e3te ponto e não preci-
samos demonstrai:, porque não Ee deve tratar disto aqui. 

O SR. HoRAcro MAGALHXr~s - Vou p1:ovar ·que o SI'. N.ilo não foi 
regula:r:mente reco·nhecido. 

Antes, porém, peço licença ao honrado Relator da Commi.ssão 
dH Legislação e Justiça para dizer que não posso em absoluto con-
cordar com a opinião de S. Ex., a respeito <la solução <lo caso, pelo 
comparecimento de Deputados contrario& ao Sr. Nilo ·P eçauha na 
sesEão do .. corrente anuo. 

Ou o a·cto reconheceu do o Sr. · Nilo P eçanha é um acto nu11o, é 
um acto que affecta ·a Constituição do Estado, ou· não.· 

Si é um acto ·nullo, si não foi feito ele accôrdo com todos os requi-
·siros legaes, esrn acto não póde, absolutamente, produzir o menor · 
effeito jurídico. 

O meu honr·aào co1lega, romanista. que é, :deve conhecer um pre-. 
ceita daquelle direito, muito applicavel ao caso: "Qiwd ab initio vfoio-
swm est, rwn potest iratu tempori 0011·1Jalescêre." . 

O parecer elo honrado Relator da Commissão de Juatiça contém 
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thescs constituciouaes indiscutiveis, que applicadas ao caso inquinam 
desae logo de nullo o acto do Supremo. Tribunal concedendo o habeas-
corpiis, com intromissão em queatões politicas e ·a.ffectando desde ·10go. 
a investidura do Sr. Nilo. Diz o Relator qµe o comparecimento .dos 
Deputados que reconheceram o Sr. Sodré á sessão do .corrente anno, 
e dando licença ao .Sr. Nilo·· Peçanha, resolveu o caso. Não ha tal. 

A Assembléa Legislativa tem. occa.síão oppo1;tU'na, constitucional 
para -se manifestar a res1:i.eito da eleição presidencial; qualquer. a.cto 
posterior 'da Assembléa Legislativa n,.ão póde absolutamente alterar 
aquillo que ella porventura tinha feito no momento opportuno, 110 
momento .constitucional. A Asaembléa Legislativa é obrigada. a reco-
nhecer os. poderes do P1;esidente immediatamente depois ela eleição 
feita. Isso,_ por meio de uma deliberação, por meio de um 'parecer que 
soffre _discussão. Esse acto é irrevogavel, é irretractavel. E qualquer 
movimento po.ste1:ior da Aasembléa, quer seja de acção, quer seja de 
"inacção, não póde absolutamente revogar aquillo que ella po·rventma 
tenha· feito no momento opportu:Q.o, no -momento constitucional. 

PeTgunto ao honrad·o Relator da Oommissão · <le Oonatittlição .e· 
Justiça: si o Sr. Wencesláo pedir uma hcença ao Congresso e este 
dissér que o 8r. W encesláo não póde ter a licença porq~e não é. Pre-
-aidente da Republica, e.qte acto modifica a situação constitucional do 
Sr. W e.ncesláo Braz? 1 

O Pod<er Legislativo a9e por m,eio de.leis, em occasião o·pportuna, 
constitucional e tudo quanfo fizer em contrari.o, ·passado o momento 
em que lhe era licito deliberar, é nullo. • . · _ 

Si. esta é uma questão $éria· que affe_cta fundamentalmente o regí-
men, ~i importou em serem desprezados os direitos· dos fluminense& 
pelo Supremo Tribunal. .. 
· O .SR. RauL VEIGA - Não apoiado. 

O SR. R0Rao10 M;aG.AI,HÃEs - .. :é claro que esta situaç3.o não 
pód~ ser ·modificada com o· ·comparecimento espontaneo, posterior-
mente. · 

A· Assembléa scindiu'"'se porque quiz, reuniu-se novamente por11u<e 
qmz . .. o SR. R 1WL VEIGA - Bem anelaram 03 Deputados que se re-
unuam. 

O SR. RoR.A.OIO M.aGALHÃEs - A questão é de investigar-se com 
quem está: a 001;istitui.ção: si com a maioria, si com a minoria . . 

Reconhecido ·o J'residerrte, elle foi. desde logo com todos os cara-
cterísticos de Chde do Executivo. Depois, Sr. Presidente1 a A-ssem-
bléa Legislativa. . . · · 

o· SR.. RAUL VEIGA. _:_ Aquelle grupo de Dep'ntados :não era a 
Assembléa Legislativa. 

o SR. J OAQUiiVI 0~01no Acho que o .Sr. Nilo devia Sel' emros-
sado povamente. (Riso.) 
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O SR. RrnL VEIGA -. Não ha essa necessidade porque o que se 
deu foi que alguns Deputados recalcitrantei:t der·am a mão á palma-
toria, invalidando indirectamente toda a sua a-cção partidaria. D~
monst.raram que era irregular o procedimento que tinham tido. 

O ·SR. HoRACIO MAGALHÃES - E' preciso esclarecer um facto : á 
As&embléa Legislativa ni:i,o compareceram todo.s. 

O SR. RAUL VEIGA - E' verdade, não foram todos. 
O SR. RoRACIO MAGALR~s - Muitos delles não compareceram ; 

u Mesa compareceu, inclusive o Sr. Ponce ele Léon, que -era o seu Pre-
sidente. · · · 

t::ló depois, Sr. Presidente, de t.ei- sido o .Sr. J oão Grámarães eleito 
eate anuo", na .sessão constitucional \l.epois -do quinto dia, foi que alguna 
compareceram. 

O Sr. ·J oao Guimarães foi eleito Presidente ela Assembléa este 
ap.no, depois da 5" sessão. Os Deputados da maioria compareceram 
depois ela sessão installada. Por comeguinte, qual1clo elles foram, Jª 
o Presidente estava rngnlarmente eleito; não for·am praticar actos de 
adhesão, nem solucionar a questão da <lualida·de·. · · 

Além disso, ·Sr. Pres idente, o <limito não é mais da · Assembléi>l 
Legialativa: é ·do Sr. F eliciano Sodré. Reconhecido e proclamado, <>l le 
pediu a intervenção fede1'al e não consta qrre a tenha retirado. 

Vo-u agora niostra,r á Çamara a ·marcha do processo eleitoral no 
Estado do Rio. A eleição tem logar no segundo domingo do mez de 
julho. Um nfoz depojs, ha as apurações par·ci aes. Depoi s disto, os 
papeis são · remettidos á Asoombléa Legislativa. De sorte que, quando 
os papeis chegam á Asrnmbléa, esta já está funccionando em sessão 
ordinaria. O prazo estabelecido pela lei eleitor al para as apurações 
parciaes coincide jU,:,""iamente com o prazo da abertura da Assembléa. 

Agora , o cavallo de batalha dos horn,aclos collegas é o art. 158 do 
Regimento <la Assembléa. . 

Procedida a eleição, a mesà.s eleitoraes remettem as cópias rlas 
artas aos Juízes que teem de fazer a apuração. 

Ü' SR. R.i1..ur, VEIGA - Ou clirectamente "para a Assembléa. 
'0 Srt. Ho1iAcIO MAGALHÃES A.os · J uizes ou: ditectamen te á 

A&sembléa. · 
Diz 0. art. 158: (Lê.) 
Uma vez que a lei eleitoral exige que se proceda á apuração par-· 

cial, que a-s actas sejam remetticlas aos J uizes, a expressão - tres 
dias depois - a que se refere o regimento, refere-se aos dias subse-
quentes áa referidas apurações parciaes. 

O SR. R.rnr, VEIOA - 's apurações. 
O SR. Ro1iAcro. JYf.A.G.ALrrÃEs - V. Ex. sal)e que a apur ação parci al 

ê necess-aria .. ; ". 
O SR.· RAUL VEIGA - Não apoiado; é dispensavel, perfei tamente 

dispensavel. 
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O SR. HoRACIÓ MAGALHÃES - A lei eleitoral a exige. O Poder 
Judiciario não póde deixar ·de collaborar 11 a organização do Poder · 
Executivo... · 

O SR. RAUL VEIGA - Ogllaborar, como? 
O SR. HonAcIO MAG.ALÃES - .A.purando a eleição e remettendo 

os docU'mentos ao Legislativo. V. Ex. acha uma cousa extraordinaria, 
extravagante? Quem expede -0s ·diplomas dos Deputados, sinão O·S 
;J uizes ? ! 

· Esses - tres <lias posterores são .os posteriores á apuração 
parcial. 

O SR. RAUL VEIGA - V. Ex. não está lendo ._isao no 'R egimento. 
·Leia V. Ex. tambem o art. 99 da Lei Eleitoral. 

O SR. HoRACIO MAG.ALUÃ.Es - V. Ex. talvez ignore o brocardo 
latino : Sitne leg/JS nen est V.erb,a earum tenere sed vi.m atque potestatem. 

Precisamos interpretar a lei, de accôrdo com ·o seu systema, que 
a mesma lei estatuiu. A lei estabelece o· pro.cesso ... 

O SR. RAUL VEIGA - Mas, tambem conheço um brocardo que diz: 
I nterp1·etati9 ce8sat. in cla1'Í1> . Posso, <le vez em quando, citar phrases 
latinas . . . ( Trocam-s' ~ varios apades.) 

O ·SR. HoRACIO lvfaGALHÃEs - Não é tanto assim. A es-te brocardo 
jurídico se contr a põe um outro, que contém doutrina diversa. Preste 
attenção o nobre Deputa1do: Qu.a:mvis manife.stissiirn.ae sit editum pr.e-
toris atamen non e-st neglig~nch inforprebatio ejiis . . 

·Sr. Presidente, de aqcôrdo com. a Lei Eleitoral do Estado, as apu-
ra~ões parciaes são ,de ab11oluta necessidade para que a As "embléa 
Legislativa possa reconhecer oa poderes do Presidente. 

A eleição é feita no segundo domingo de julho e a apuração é 
feita de tal maneira que . a Assembléa está reunida. 

· De sorte q_ue esta expressão: "tres dias 'depois" se refere natu-ral-
mente á terminação . do proceaso eleitoral. 

O SR. RAUL VEIGA - Não se interpreta assim. 
O SR. RoRACIO M4.GALHÃEs - "Tr·es dias depois", de tel'em os 

orgãos regulares feito a apuração. 
Além de ter sido o reconhecimento levado a termo tumultuaria-

mente, com preteriÇão das formalidades legaes, por uma minoria fac-
ciosa, a Constituição do Estado foi monosprezada, porque véda ter-
minantemente á Assembléa ·tomar conhecimento, em sessão extraor-
dinaria, de asmmptos aiqeios á convocação. O Sr. R:uy Barbosa disse, 
€ffectivamente, no Senado, que, rnndo urgente, o assumpto, pudia ser 
rnsolvido em sessão extraol'dinaria. 

Mias, Sr. Presidente, qual a urgencia ~ A Assembléa Legislativa, 
dentro ·de qu·atro ou cinco dias, installaria as suas sessões ordinarias, 
t inha <le proseguir, emfim, no seu mandato ordinario. · · '* ... 

Não h'avia, absolutamente, força maior. O Presidente do Estado 
ooria empossado em 31 de dezembro. Por consequencia, -além de ter 
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isdo sido uma i;iiolação expressa elo út. 8° ela Constituição do Estado, 
foi um acto praticado com açodamento e deapr·ezo de fórmulas legaes 
necessarias. · · 

.. Sr. Presidente, a duplicata só poderia aproveitar aos partidarios 
do Sr. Nilo Peçanha. ·. · · 

Pergunto eu que ·necessidade tinham os 27 Deputados, •aoliclarios 
com o Sr . .Oliveira Botelho, .em fugir d a minoria de 17, chefiados pelo 
Sr. Nilo, si elles tinham o numero sufficiente para esmagar qu·alquer· 
deliberação, que, porventura, fosse proferida contra os seus interesses? 

Que necessidade tirib.am os nossos amjgos, os nossos correligiona-
rios de nunca se defrontarem com os amigo~ .do Sr. Nilo? E' effecti-
Yameni:e riclic!llo que se suppo·nha que homem políticos, unido·s, soli-
da1:iamente, tivessem necessidade de fugir a uma minoria! 

O SR. J O.A.QUIM OsoRIO - Não tinha interesse em coagir . 
.O SR. HoR11.cro 1YL..G.A.LH.Ã.Es - Quando orava brilhantemente o 

honrado collega Sr. Ramiro Braga, o Sr. R aul F ernandes declarou 
. que a maioria nunca se defrontou .com a minoria porque quatro Depu-
ta.dos tinham· perdido ·o mandato e_, tinham receio de que, chegando á 
Assembléa, o Presidente, o Sr. João Guimarãea, lhes decretas§_e a perda 
do mandato. · 

Ora, Sr. Presidente, mesmo que esses quatro- Deputados t ivessem 
perdido o mandato, é daro que o Pre.sidente da As~emhléa não tfü'ia 
o poder 11em a faculdade de decretar easa perda, porque essa compe-
tencia não é do Pr·esidente · e sim da Assembléa. · 

Em 1909, quai.ldo a Assembléa Legislativa qtriz cassar os poderes· 
de dous Deputados E staduaes, eu, como membro da ·Commi são de 
Guarda da· 10011stituição, de Leis e Poderes, dei ,parecer cont ra essa 
cassa~ão do mandato. O facto produzi:i grande alarma e o Sr. Barboaa 
Lima proferiu aqui um discurso sena.acional, protes tando contra o pre-
tendi.do esbu1ho-e isto fez eom que o· Sr. Nilo P eçanha recuasse. 

EU' estava com a minha responsabilidade salva,. po1·que já tinha 
proferido o meu voto, já tinha dado o meu parecer, dizendo que, abso-
lutamente, o Deputado, uma vez investido do seu mandato, aó o podia 
per·d~r, 11()jr incomp atibilidade adquirida posteriormente, riunca por ~ 
Ílico:rµ_patibilidades anterio'res, pois. que estas devi am ser allegaclas e 
.E_rovadas por occasião da vel'ificação de poderes. 

Ora, Sr. Presidente, a allegação, feita contra es:>es · quatro· 'Depu-
tados, era uma allegação só cabivel anteriormente á verificação de 
pe<leres. · 

Portanto, elles não tinham o. menor impedimento oü constrangi-
mento em compa,récei· á Ass.embléa Legisl ativa,. porque, mesmo que 

.. hou:v:esEem perdido o mandato, ainda fiearia a situação dominante no 
Estado com maioría de trea Deputados, sobre · o partido . adversa rio. 

Sujeita a qu.estão a discussão no plenar~o, .seria rejeitada. 
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O procedimento da ·Mesa dá As.sembléa Legislativa ·não. tem pre-
ceclcutes na nossa historia parlamentar . 

. Sr. Presiderite, ainda agora .·no Estado de S. Paulo, q'!-10 póde 
servir de modelo a· todos oa Estados da Federação, o Presidente do 
Scn:ldo, vendo-se em minor1a, devido á questão politica; que deu em 
resultado a candidatura do Sr. Altino Aràntes-; e.m um gesto digno e 
p;;ttriotico, não · quiz mais pcesidir áquella corporação. Ren~mciou o 
mimdato que lhe confiou a maioria daquella corppração legislativa. 

Aqui , na Oama,ra dos Deputados, o grande parlamentar que é 
hour.a <le nossa terra, o Sr. Carlos Peixoto Filho, em -909, Temmciou 
a Preaidencia da Oamara, porque os successos . politicos .de entã.o collo-
caram.-.n'o em sit.uação politica contraria ao sentir da maioria <le sem; 
pares. Foi um gesto . . .. 
pares. Foi ,ll'rn gesto nobre que mtJito o elevou per:ante a ·opinião publica 
.ela Nação. · 

O Sr. Ruy Barbosa, gloria de nossa nacionalidade, um dos rn,ai'ores 
homens políticos de nossa P_atria, Ruy Barbosa, quando se- deram·. 'os. 

· 1i10sn1os aconte·cimentos políticos, . teve o mesmo gesto de aqnegação, 
.o mesmo gest·o de. dignidade e de nobreza, não querendo P-residir o 
Sena<lo, cuja corrente política era contraria ás suas ,opi:q.iões. 

O SR. RAPL VEIGA I O caso eTa <liverso. . · 
O SR. HoR.ACIO M.AGALHÃ.Es - Não era. Estes gestos, .Sr . .. Presi-

deIJte, 'dos grandes· homens da 'Republica, dos homens que vêem pres-
aando ·serviços á n'ossa Patria, não serviram de ·exemplo á Mesa da 
Assembléa., que entendeu a toda força pres~dir . as sessões do PodeT 
L egislativo fluminenrn, eDi um·· niovimeilto que ~chincalhou 0 nome 
fluminense, o Sr. João Guimarães. _ . . . .. 

O SR. RAD'L VÉrnA -- Não_,apoiado. V. Ex; sabe qu'e dle ei'a in ca-
paz cliaso. V . Ex. não póde i rrogar · esta injuria a seus .adversa.rios; 
não o pennittirei; ~ · moço nm~fo distincto, e V. E~ ., que ~com · e}Je 
conviv.eu, s1be que .elle é 1Jerfeitarnente digno. 

. O SR. HoRACIO M(Ao ALHÃEs - Não ir.rogo uma injuria. V. E x. 
· sabe que sou iuc;;tpaz de fazer urna _ii1j'uria ·a quem quer .que seja. 

Quando elle foi eleito Deputado, j.á me. encontrou como leaét:er ela 
· Assernbléa, e :folgo em l'flC011hece1~ que é um fll1minense "ele grandes . 
esperanças. 

j\'Ias, o P res ;dentc da Assernbléa é homein politico e 0.3 seus aétás 
politi.cos podem Sül' examipBclos, á lu z dos facto D, podem s-er discutidos, 
e a. :viv'acida<lc em qu :i eu ·profligo o acto da Mesa 'está._na pTop_orção 

. elo ataque e _menosprezo com que foi tratada a ·Jnaioria da A3scmbléa. 
Foi um achincalhamento: 

O .SR. RATIJ; VEtGA -·Não apoiado; são palavras. . 
O SR. HoRAcro MAGAUIÃEs :......... Não são palavras. V. Ex.' sa·be que 

eu não p1;ovoquei a sci são ·ela política · do Estado do Rio de J ai:leiro, . 
· Fiz tudo pri.ra ·. que· ella ~lão ·&e désse. . · ~ . 
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·A candi<latiua do Sr. ·Sodré foi obi·a partidaria e foi perfeita-
mente exposta no discurso mOJmmental, 'aqui proferido, p~lo• honrado 
parlamentar, Sr. Pereira 'Nune·a. . · 

O SR. PEREIRA NüNEs - Muito obrigado. 
O .SR. HoRACio J\ilAGALHÃEs - A .candidatura 'souré foi Hma obra 

partidaria. . · . 
. O Sn.. RAUL VEIGA - Mas, V . Ex. não deve irrogar intuitos inenos 

nobres aos que tiveram orientação dive raa. . 
O SR. HoRACIO M~oHHÃES - Não estou irroganuo intuitos menos 

nobres. · · · 
O Si;t. RAuJ, VEIGA - V. E:x'. disse que o movimento <los amigos 

do Sr. Nilo .Peçanh1 contrrbuira para o achincalhamento do povo flu" 
rninense. E' contra. ia'so que protesto. ·. 
, :0 ~R Hm,ucro -MAGALI-~ÃEs --:-- Sr. Presidente, o facto pertence 
a h1stona. Não ·en contro nos Annae.s parlamentares elo nosso pa:z, 
quer se tráte da Ae·sembléa do Estado do Rio de J aneiro, quer se trate 
do Congress.o Nacional, não encontro caso ide;1tico , de 11nn Mesa 
querer .se impôr á confiança de seus pares, dada uma sc isão politica, 
que ·a colloque em n).inoria.. . . · 

O SR. RAUL VEIGA - V. Ex. ·se esquece do precedente havido 
com o Almirante Aranjo Pi11•beiro, na pl'Opria Assembléa elo E st.aclo 
do Rio ele Janeiro. 

O SR. FABIA . . SouTo - No dia em que a .Assembléa ae reuniu, cm 
~essão extraordinaria, elle renunciou. · 

o SR. RAUL VEIGA - Não presidira a sessão ordinaria . 
O caso, agora , é muito diverso . A Asecmbléa scindiu·-se; et a111 dou.:; 

os grupos. Si a maioria tivesse collaborado COD1J1osco e mattifo ta sse 
sua deaapprovação <.o . Presidente Sr. João Guimarães, clle te ri a dei-
xado a presidencia. · 

O SR: HoRACIO 1'.1:.A.011.r.rrÃEs - Não discutirei .a questão · sob o 
ponto de vis La constitucional, •porque os dirnursos proferi dos pelos 
honrados Deputados que me precederam, esclarecem perfeita u1en te o 
o.s&umpto e demonstraram, de modo claro · e evidente, que o -hf~beias 
corpi«S con~dido violou a Constituição do Estado do Rio de Janeiro; 
violou a Constituição da Republic:i, porque, si. é certo que o habeas-
co1'pus póde ser dado para a garantia de todos 03 direitos, a pxeliJDinar 
é . que esse di1:eito seja um direito liquido, 11111 direito incontestado e 
não para garaut.ir um direito político illiquido, não tendo pedi elo. nem· 
info1·mações ao Governo do Estac~o, uma vez qul:'. e ra accus' ·do de 
impedir a posse do Presidente que se suppunha ele1to. 
· O SR. RAUL VEIGA - Pareoe-me que o Presidente do Estado fnHou 

nessa cau &a por intenuedio do · advogado, o Sr. :Valverde <le J\IIirandn. 
O SR. HoRACIO MAGALJIÃEs - A norma nos habeas-corpus é 

pedir . inJ:"Ó~·~ações . O Supi.:emo TribuJrnl .de J .ustiça con!)iderou de;;cl(j 
)' 
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logo liquido o direito do Sr., Nilo P eçanha e o investiu nas fm;cções 
de Preaidente . do E stado durante quatro aunos. . 

De · soi't~ que se ·d'a esta anomalia: s~ ·amanhã elle tiver . um 131npea-
ch.inent, não poderá deixar o .Governo por caüsa do habeas-corpus; se 
a Assembléa resolver responsabilizal-o e collocal-o fóra do poder, elle 
invocará o habecl8-cOrpu.s doa quatro annos . . (Ha apartes.) · 

A reunião àa .maioria á minoria não solucionou o caso, porque 
a Assembléa, coµ10 disse, exarce a sua funcção no momento determi-
nado, . reconhece o Presidente em sessão ordinaria· depois de tel'minado 
o prazo das apuraçõea parciaes. · 

Foi o que foz a maioria, ohadecendo aliás a todos os preceitos 
legaes. - . 
. 1'.l.narchl.za_do o E stado em conooquelicia · dà decisão do Supremo 
T ribunal, a situação devia ser solucionada pelo Oongresso com a victo-
ria da' ài+tonomia fluminense, - . ·· - · 

Prediz qual vae ·aer a .solução: atacará o direito dos fluminenses, 
rasgará a Constituição da Republica .e a do Estado, ferirá a autonomia 
dos E stados fedeTados ! O seu protesto aqui fi.ca . _ 

O Sr. Nilo Peçanha, Deputado F,aderal pelo ·E stado do Rio de 
J aneiro eni varias legisla~uras, Presidente do · Kstado, Senador, Presi-
dente da Republ_ica, viu sempre todas as suas aspir.açõ·es satisfeitas 
l_)Ol' aquel1\l ,povo generoso e bom que a S. Ex. nada negou. Entretanto, 
e3te acto de S. Ex. espesiitliando os sll'ffragios de seus conten:aneos ... · 

O SR; RAUL VEIGA - Não apoiado. 
O SR. HoRACIÓ M.AqALHÃEs - ... eu não quero ser pi'o.pheta, 

mas vae ser um ·embaraço a qualquer aspiração que porventura tenha 
S. Ex. na sua fulgurante caTreira politica. 

ProiJagandista da Republica, tendo prestado serviços ao Estado, 
S. E x. ha · de .fientir que os homens de res·ponsabilidade não podem 
acquiiescer a este ataque 110 regímen por quem tanto devia arn al-6 e 
engran<lecel-o. 

O SR. RAUL VEIGA - Não apoi ado. F oi a carup anl1a mais glo-
.riosa do E stado. 

O SR. HoRACIO M'.AGALHÃEs __.:._ E ste ·acto foi wma syn c.ope violenta 
n a brilhante carreira pOlifica do Sr. Nilo P eçanha. Cedo ou tarde ha 
de se .arrepender do que fez . (Muito bern; muito bern:) 

O Sr. Antunes Maciel Junior - E' de natureza tão delicada· 
o di~(Juti<lo caso elo Rio - pelo in teresse que · tem clcsperta{lo, vac j.á 
por um anno afóra, .pelas energias que tem consumido, pela.s cambia:n-
te3 que tem of.fereciclo, pela Hdificante n1oral que resume, ·e, sobretudo, 
pela. sua capital importancia sob o ponto de vista elos prinoipio·s . -
que m~ sinto, entre const11angido e recei.oso, ao intervir no debate, do 
qual, entretanto, .nãQ devo fugi r,_, p.or . força elas proprias rnsponaabi. 



1 
liaades caracteústicas do meu manchto de. rnpresentante de um par-
tido que se bate por idéas precisas, solidamanfe arraigadas e cari-

· 1d1osamente cültuadas, desde os primeiros <lias da Republica. Ouvi, · 
· cóni e3pecial attenção,. os nobres . collegas que me . pre0aderam na tri-

buna., clareando o caso _com interessantes ·minucias de ·observação e 
de commentario, criticando ou elogiando os pareceres e votos vencidos 
dos dignos membros ela Oommissão de J u3tiça, á luz de criterios dive;_._ 
sos - e creia, ·. Sr. Presidente,. ele tal controversia assim apurada ·a 
~·igor no terreno dos factos ,e no dos princípios, ficou·-ma latente eata 
impressão : '? caso do Rio é mais um laineiita-irel fructo das deficiencias 
ela Constituição de 24 <le "fevereiro; alliaclas· á extravagancia de· dispo-
siçõc~ . cla Üo113tituição Fluminense e do Regimento Interno .da Asrnm-
bléa, tambem fluminense. 

Diga-se, de passagem, Sr. Pres:dente, ql:ie elle t;mbem em bôa 
varte decorre ele um mal. inspirado passo da maioria ela Assembléa, 

. quaúclo, convocada esta 11ela Mesa, fiel á minoria , abandonou o· campo 
aos ·caprichoa do adversa.rio, que pudera quiç·á haver vencido, dentro 
da legalidade e no proprio reducto eín que aquelle se encastellara, 
si, em um gestq de palmar inhabiliclade, .<le largos effeitos depois pa-
1·entieados, não se tiv.esse arvorado . em segunda Assembléa, eivada do3 
me·smos viGiOs originarias imputados á outra. 
. No· terreno elos factos, de Onde forçosamente se tem de partir, 
para subir ao dos principios,_ a maioria fiel ao Presidente Oliveira 
Botelho creou para os ju:lgaclor,es <la cailsa m;p.a si'tuação constrangente, 
obrigando-os a homologar as deliberaçõe3 da Assembléa nilista, pela 
via inclirecta do· habe.as::cprpiis, que não mais podia ser negado, nos 
termos em. que fôra reqwericlo e no ponto em que a questão ficara col-
locada. Quanto de inhabilida<le empregaram ·os amigos · elo Dr. Nilo 
P eçanha, tiveram de negligencia os elo Dr. Feliciano: Sodré, d.eixando-se 
l amentavelmente amarr ar, de pés e mãos, noa laços ele üma teia entre-
tecida com fi nuras de acabada sagacidade. 

~ E"ssa é .a verdade singela: o Dr. Nilo P eçanha e os seus amigos 
prepararam <iom uma subtileza tal de detalhes de verosii;nilhança legal 
(si aasim ' posrn dizer) o seu plano ele defesa, que . os partidarios do 
Dr. So-dré - desarvorando ao primeiro en:ib_ate - _desarmaram-se, e, 
portanto, desarmaram o· Tribúnal, que devia manifestaT-~e sobre o 
feito, como desarmai-am ainda os que qui~assem hoje amparal-os, den-
tro da legalidade, exactamente sobrevinçla, no caso do Rio, peloa dfeitos 
do rnu eno, ag~ravaclo s por um conjunto ele circumst-ancias que a acção 
elo tempo dep,ois v.eiu amontoando. / . . . . . 

. Do J?l'Oprio debate anterior ao .pronunciamento elo Supremo Tn-
hunal, ora tão severan;iente censurado pelos que apregoam a sua exor-
bitancia no caso d·ebaticlo, resumbra o constrangimento em que elle se 
·aen tiu, cleante d.os ex tranhos factos· e das leis originaes, mas fataes, 
por ond e lhe er a forÇoso' encaral-os ! E stava ela ra, talvez,: 1\ 0 S aú tos. 



n maliciosidade. ela acção uilista, a c1wolver ; ·em auneis ele ferro,. o 
incauto adversaria que · fôra, aFás um fructo da sua politica.; mas o 

. Tribunal tinha qne vêr e esquecer, porque tinha que julga.r s9meutc · 
o ponto juriclicó, e isso á luz ele m~ndameutos. ext.ravagantes, adrede · 
preparados .por .uma c<hirnica _habi li,ssima, que se purificara, nos filtros 
de uma legal ich:dc funarnbulesca, mas nem por isso menos legitima; 

I sto mesmo . t ransparece ·ainda . do brilhante voto v.;mcido do 
Sr. Deputado Ar:i:iolpho Azevedo. Essa é tambena a minha irnpresEão, 
a minha sincera impressão, desassomb1:adamente exposta selll rnfolhos, 
com a· singela e1oquencia ele ·quem diz q que sente e sente o que pensa, 
.sem ·preoccupações de prcforencia por guelfos ou gibel inos. . 

Tal é, Sr ... P residente, partindo elo facto, ela hora inicial, elo pri-
meiro. eúcontro, a r azão originaria da singular situação elo Estado elo 
Rio ele Janeiro, o "pealo" (permittam-me a suggestiv~i. exprn'EáO 
gaúcha, que e.alba a l'igor no part.icuhr), o "pealo'', que deitou por· 
terra, ele _sabida, o Dr. F eliciano Sodré, para i1ão mais se levaiita r, 
mesmo tendo, como era noto rio, ;por si elementos ele valor .ii.a poJiti ca 
federa l, empenha.dos elll elcval-o, mesmo á custa de sacrifício;;;. 

1Iouvesse sido outra a conducta da nnioria ela ·Assembléa - si 
é que, cffcctivamentc, essa ;uaioria era cohesa - l~ouvessc acceito 
batalha no campo em que ,encontrou o inimigo, outro teria sido o des-
dobramento do caso, porqµo. pelo. menos, teria . evitado a le~itimação 
smnmari ii: elas cleliberaçõe~ dos ·collegas erra11t·es, que reconli P.r.e ram o 
seu Presidente, á revelia dessa maioria; porém, de11 t1'0 ela legalidade 
constituciona-1, comquanto talvez phenomenal, elo Estado elo Rio! 

E' provave'l que esteja eu em erro, Sr. Presidente, com esta impres-
Eão: é, entretanto, a que ·guardo ainda, apeza1; da lu-z trazida á discussão 
pelos varios oradores que a teem illustrado. 

Até aqui, Sr . . Preaidente, a questão <le facto . Quanto ·ae;ora; aos 
princípios cleYo dizer desde logo, qu·e, si não fossem os p recalcos, con-
fosõc5, cluvicla e, sempre dimanentes do famorn art. 6° da Ca rta de 
-;34 de feve reiro ; si não fos '>e elle um trainbolho, cm vez ele rn11 a nór.111 a 
~la ra, lata, · efficicnte, alliviadora .nas situaçõeG criticas de i1111 o rg-ac 
riismo cheio de subtilezas e caprichoE., como o eh 11 os3p. F ecl ração -~ 
não tetiamos a lamenta r qnc. tões desta natureza, que. afinal, tr aduzem 
o de ordenamento da i10srn vida de Nação com fóros de civilização, e o 
atrazo elos nossos proces·sos. A impotencia elo meca)lÍsmo con .stitueioJ1al 
que um soi-clisant con ervatorismo rn obs(na em proclamar i11to:111giv·el, 
"por ser excellente e nunfü\ ter sido bem praticado'', riem mesmo pelos 
apostolas que o conceberam - erníalta-~.e invEtriavelmente, em a pogêo. 
toda vez que uma quernlla estadual se espraia para a decisão do::; pode-
res fecleraes. Não ha juri sprudencia possível. Oacl a éirno t·:im o seu quê 
diverso, cada decisão te:oi de c-er nova, abalroando-se os interesses cm 
um entrechoqu<i caprielrnso, qn:e não permitte que os dirigentes busq1wrn 
in spiraç~es na prntica, desde que 'O texto constitucional, sendo o "cora-
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ção da Republica", na ph·r·ase ·de Campos Salles, .é um mnsculo que · 
11asceu atrophiado. 

Es·barra ~eante desse engorgitado art. 6°, .invaTiavelmente, a fa-
culdade que a União preciaa exercer, de inter~ir nos Estados, em certos 
casos de interesse urgente para o proprio cohoorto federativo. 

A União apTesenta-se, nessas conjuncturas, desarmada, apassivada, · 
reduzida a testemmihar em ·silencio· o coufli:cto que_ poderá ameaçar a 
propria ea tabilidade .della,. reduzida a sentiT os aggravos que a firam:, 
<cm ter licença de cural-os, como acontec.e no caso do. Rio Grande do 
Sul, consolidando dentro elos quatro· cantos ele uma organização tyran-
nica, legitimada pela legalidade appa rente de uma ·constituição socior 
cra.tica, sem par ·em Nação a"lguma elo mundo culto e ·francamente 
aberrante dos princípios mais culrninantes elo Pacto Fundamenta l ela 
Republica Bi·asileira, não já no meu s1xspeito dizer, porém, na opinião 
solenme. elo Supremo Tribunal Federal, contida em a·ccórclão que os 
A.nncte~ cl-0 Congresso Nacional j·á guardam, em transcripção. 

Censuúva-Ec a centrahzaçã'o do Imperio com o Imperador no-
1.neanclo os Presidentes . d.e ProvinCia ao ·capricho doa partidos q1ie no 
momento o assessoravam; derrubou-se o Imperio, baniu-se o monarcha, 
mas a c~mtralização -:- pelo menos para o Rio Grande elo Sur - foi 
manti"cla; em mais alto gráo que nunca , e o cesarismo subiu alli a tal 
sublimação, que um só homem, o Sr. ·Dr. Borges ele Medeiros, se 
torna Presidente do Estado por 15 ann,os e· tem ainda a suprema facul-
dàde cl·e nomear, ao ·aabor ela sua omnisciente previsão, um successor 
que governe por tempo indete1;minado um povo que teve a ingenuicl adr 
ele pensar· que. a Republica é o Governo·do povo ! 

O Presicl.ente elo l~io Grande, a-ssim, pela tal Constituição, tem 
sempre um herdeiro, fructo da sua creação exclusiva ~ isso em pleno 
i·egimen ele {lemocracia repreEentativa - e a União_ não tem como 
obstar semelhante phenomeno, de grosseiro tripU'dio a quanto 3e prégou 
na propagàncla e· se escreveu na lei fundamental. · 

·Eis al1i., _Sr. Presidente, o art. 6°, que, ele resto , não é o unico 
·a pedir reforma u rgeHte, clentro. dessa Constituição encantada , que · 
11iugueni apl.'énde a pr aticar, por mais armo·s ele <loloi·osa experiencia 
que o tempo vá .accumulando sobre os escombros do presidencialismo 
n).ácabro, que nos tem desgraçado - Constituição sábia, estupenda, 
moclelar, h~clo .qu_anto qwize1·em os originaes conEervadores, contempora-
Itco ~, p01·érn sempre anteposta como barreira, ~í resolução dos mais pal-
piLantea problomas nacionaes, clêsde. a a.pr.egoada regeneração elo cara-
cter pelo rnrteio milítaT, que ella tolhe (parra só fallarmos no que ha 
de m n is actualiclade) . 

O SR. PEREIRA NUNES - V_: Ex. dá licença para um aparte? Acho 
que V. Ex .. fa7. muito bem •em aproveitar o momento. Talve:r, não en-. 
contre m ai ~ , na viela · parlamentar, o·ccasião tão opportuna para accen-
der todas as g::m1biarra s ·do E.eu enthusiasmo .em torno ele n m caso ron-
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sLitucional. Para o· ponto d.e "1-Ísta doufrin1;1.ri.o, pólit.ico, parlament.a-· 
riata, que V. Ex. su·.3tenta, realmente o momento é ·para embandeir.a:i· em 
arco os edifícios do systema· parlamentarista. . . . 

O que se quer fazer, . é, de facto, urn golpe profundo· no regímen 
presidencial. . . · 

O .SR. ANTUNES MACIEL J u.NW.R - Perfeitamente; é reconhecendo 
ser º. momento opportuno, que o estou aproveitando, adduziHdo sobre 
o caso algumas considerações incisiva:a. · 

Mas, Sr. P~esidente , vol tando ao ponto doutrinario, . de onde esta 
necessari.a digressão me arrancou,. abstrah_indo, agora, dos grosaeiros 
. qefeitos ,d.a Carta de 24 de fevereiro, vejamos, de · alto, procurando 
resumir, para não prolongar a discussão si é plausível a critica a·a~a
cada ao St11p11emo ·Tribunal Federal, em· tazão elos lv.1.beM-corjms que 
concedeu e elos quaes resultou a posse da Presidençia do E 3tado do Rio 
para o Dr. Nilo Peçanha. Discutiremos, primeiro, o ponto el a comzie-

. tenc-Va do Tribuool ckntro d:o caso concreto para o enoararrmos, depois, 
cm these, escudado na lição dos mais modemoa doutrinadores . 

.:..... Que decidiu o Tribunal, em rnsumo, desçle a primeira hora~ 
- Decidiu um caso de natureza flagrantemente política, caracte-

riz ada rigorosamente nos dados que lha apresentaram para o jlrlga·· 
mento do primeiro habeas-çoryus, ponto de partida de toda a cóntro-
versia? 

Não. O Tribun al resolveu - sem sophisma úem in~inceridade, o 
affirmo, até porque, repito, não estou aqui para fallar pró-Nilo .ou 
prq-Sodré - r.esolveu um caso méramente judi'Cial, .iuk:ando-o á mar-
gem de provas francainent\';\ legitimadàs pelas 1-eis do Estado do Rio . 

Verificou, sem p1'>eOCC1.l}Jações de effeitos -proximos ou remotos na 
esphera política, preciaamente como convinha á sua isenção, si aqU'e1las · 
le~ haviam sido bem ou mal applicadas no caso controvertido. Des-inte-. 
r essou-se do mais, do . resto , isto é, de saber si taes leia eram bi.Zarras, 
co~o o &ão, de fac to , e c1s indaµ;ar si, ela soh.ição dada p€h sua sen-. 
tença, na espccie da ordein de h.(tbeas-corpns rn tão requerida, iTiam 
decorrer consequencias de ordem politica. · 

Appareceram, é verd .ade, logo após, e·stas consequencias. Mas, que 
cu.lpa ·po.dem ter de tal os respeita veis julgadores? Por acaso poderia 
o Tribunal ter procedido de outra fórma ? 

Pudera haver fugido á. queatão, sob a allegação d~ que o ·seu pro-
nunciamento acarretari!l. ~ffeitos. políticos, pelo desdo.brnmento da liber -
dade, então constrangida, 4oa pacientes que á sua porta bateram? 

. Sejamos logicos : o Tribunal, si lJOr esse caminho enveredasse, 
incorreria,"a rigor, na culp l1- de ter negado justiça, hem menos percloavel 
que esta que lhe imputam hoje de exorbitancia ! 

De ·resto, não podia ser político o caso sujeito á sua decisão, uma 
vez: que, dentro cl e11e, não h avia effoctivaniente uma du·alidacle de 
A1>sembléas, como se tem apregoado. E' preciso, neste particular, bem 
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distinguir (e t~l cfotíucção não tem sido ::tccentuada na actual discus-
são) : no caso fluminense, não houve dualidade de Assembl~as; existi-
ram duas facções de um mesmo corpo legislativo que se •bipartiu, mas 
que jámais deixou de ser wma ·aó e unica Ast>embléa - sendo essa 
distincç.ão es~encial ·para a ·caracter.ização da espccie deant,e da ql!al 
o Tribunal se encontroú. · 

Demais , si o Tri·buual não d·ecidisse o caso, quem o decidiri a? 
O ·Congresso Nacional já por duas vez.ea o mauda;ra' archivar, sem 
mesmo declarar d.e que natureza elle era, · sem proclamar a dualidade 
de . Assernbléas, e, implicit.anHmte, recoJ1hecendo, portanto, que não era 
politico. Como se Tesolveria, pois a situação? 

Não ! O Supremo Tribuna1 agiu bem; agiu como lhe cµmpr:la, agiu 
serenamente de a•ccôrdo com as circumstancia·s especiaes que - ·si 
crearam logo depois largos effeito·s de ordem política - nem por isso 
desfigu·raram o cunho, rnéramente jud:icial, cio feito submetticlo ao seu 
ve.red~ctiim. 

Caracteristicamente politi.co fôra o caso das duas A3~:embléas , que 
fl elle . reconera1il, no passado · pleito elo mesmo E stado do Rio.- Alli 
houve, .sim, a duali<:lade acabada. ·Eram dous corpos legislativos que 
reciprocamente contestavam a ' legitimidade elos mandatoa dos seu~ 
membros, apresent:,mdo, cada ·qual, o reconhecimento de um Presidente 
de Estado. Entretanto, o Tribu111l pronunciou-se, e não vieram á tona 
protestos tão vibrantes quanto os de ago ra. Caracterizadame.nte polí-
t icos, foram tambem os casos do Amazo.na·a, do Ceará, elo Cou.õelho 
Mhrnicipa l do Districto Federal, e em todqs foi t·ambeui chamado o 
Tribunal para arbitro, sem maiores impugnações quanto á sua com-
petencia. . 

No preseHte caso fluminense, poder-se-ha dizer, em s;ynthe3e, qn-e 
.a questão politica se solveu á beira do caso judicial sujeito ao Tri-
bunal, como um complemento natural .çle.ste, uma consequencia imme-
diata. fatal; el o julgame11to, uü1s, llern po·r isso, o Tribun al .exorbi to u· 
- ·aalvo si o quizerem i·esponsabilizar extrauhamente, pelas iut.imas 
l !gações que amarravam o caso judicial ao caso político, unicamente 
provenientes ela bizarria da.s ·leis do E stado <lo R io, que attribuem 
poderes dictatoriaea ao Presidente .da sua Assembl.a , entre outros 
.mandamentos ele fran ca originalidade. 

Trato agora propri ~:mente d a competeucia do Tribunal em thi:;ae . 
Quando fosse de natureza essencialment.e polit1c'l a questão flu-

minense, por que não deveria sobre ella .Pronunciar-s.e o Su,prerno Tri-
bunal? · 

Não encontro, Sr. Presidente, nem na npssa ·Consti tuição . . nem 
nos costumes a;nericano3, que nos .são subsicliarios, pa-ra este- falliido 

. pres idencialismo, tomado de ·emprestimo, em má· hora, á grande Repu- . 
bl ica, nem uos mais modernos _escrip tore~, - não encontro barreira 
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mesm o a·s:cle mais ampla repercJ1ssão no systenia federativo . ·: 

No subst.ancioso discur3o aqtii proferido, ha dias, pelá .nobre col.7 
lega Raniiro Braga, foi 'brilhantemente sustentada a. preeminencia que. 
o ~upremo Tr;i.bml'.ll tem sobrc os outi·os ,poderes, pela -nossa . organi-
zação, ca•bemlo-lhe privativamente · a facu.Jdade -revisora de act.os dos 

. ontTOa dous e ficando ellc intangi.vel á acção daquelles, para o eHcito 
·das stta13 sentenças. · · · 

E ssa -,é, ele fado, a meu -vêr tambern, ·sr. Pi'esidente; a posição do. 
nQ sso Tribunal; e, por mais que pareça exaggerada a doutrina dos _qt1 c 
assim armam·· de tão dilatada competencia a·a· Oôrtes Supremas, so.u 
forç ad o a acompauhal-á, á sombra elos mestres. mais laureados. 

· Entre estes, cit~re i , da littera1ura j1fri<lica francezà , J u fos . Oou-
moul, cuja ultima ob-ra, TrataÇl.o do P oder Jiidic·iario (1911 ), é da~ 
u~ais acliantuchs. e eloquentes que conheço ·aobre _o assürupto: 

Tratando ela affinidade e das relacões necessarias entre o Po<lc-{ 
J ucliciario e a . constituição clemocratic.;1. , elle sustenta fulgentemei..ltc 
a these eleº que é sobre a Justiça que eónvém cimentar os alice1'ees Jh 
socicda ele nova, exactamcnte "po-rque o sentimento ela justiça eiit á 
gravado no mais fundo do coração humano, e só ella será capaz de 
fazer acceitar benevolainente,1 n a De1'nocm .. cia, as coel'ções inclispens2-
,-eia ·á· ordem social". Estuda a divisão das leis em "leis ele garantia", 
" léis coercitivas" e "leis. ele· s.~ ncçôes", senclo ·estas e as inimeiras pro-
tectoras· êlo direito e · ela libel'da.de,_ e , i)ortanto, a.pplicadas ·pelo Podei· . 
J udiciario. · · 

Encal'a o Poder Judiciaria· como garantidor dos pl'incipios consti-
tucionaes. Lern b1'.a as not.avets opiniões de Tocqueville, . emp1;estando 
ao J ucliciario as funcções arbitraes e considerando-o pal'ticularmente 
indispensavei.s nas ·Re.pubhcas d·emocraticas, como poder ponderador . · 

E, entre muitas outras paginas luminosas, :sobre o particular · 
escreve : 

, f'Piotector elo di rei.to indiiriclual coJlt.ra Of.i at.tentados passiveis do 
Poder Executivo, o papel do Poder JucliciaTio, en1 uma _Hi::!publica, não 
eleve, porém, limi tar-se. a· i-sso ; cabe-lhe, norma-Irnente ainda, :;. rnis3ifo 
ele salvaguar<lar os principias constitucionae~, e é importante, parti-
c~1larmente, aasignalar-rn-lhe o p1pd so'b ·este ponto ele vista .. . 

Todos eatão de accôrdo em Tcconhecer que não poderia ·exist ;r 
garantia para a liberdade, fóra el e uma rea.l · séparação dos .poderes. 
A confu~ão {lestes · as~egura .ieffectivamente o predoniinio de· um clell.ef-, 
c:i fica- se,· então, cm presença -<le uma soberania sem limites. Si tal 
soberania fôr a elas. assemblé1s politicas, rn-l·á exactamente a mais pcri - . 
g;os_a,· pol.· ser anonyma e irrespon savel; porqü.e - co 1~10 . to clo's 03 agn,1-
pamento·s numerosos -:-- .aquelles podem obedecer â. corrente· de opinião, 
cu ja directriz e. c11jo fim pódc ~·31' d"ifficil preverº; perigosa, sobrel: lld O, 
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em mila hora· em que a politica se acha p'rofondan-íeute mes6la<la: de 
q.úe.>tões sociaes e. religiosas. . 

Si .a predominánci.a fosre a. do Poder Execufriro, não poderia haver 
outra mais i.ntoleravel, porquanto esta ·alcmça directamen te o, indivi~.· 
duo e ·póde traduzir-se . em injustiças quotidianas, burlas ou 1r.iolações 
elos mai;; fo rtes direitos, aCtos vcxat·or:oa e tyrannicos, em summa, dz 
todos os inst.antes. 

Ora, · 11ão. é pcissivel assim existir · rnpa.ração de poderea sem un i 
P0cler Jucli ciar:o independe nte' e au tonomo; clle é a S\l'a co11dição "sin o 
qua non". 

A-'' razão é simples - é que o Pode r Judi.ciaTJO é o unico limite 
potisivel e ntre ci . L egislativo e o Ex:ecu tivo . · 

De fácto ·_ como poderi a . o Exeêudvo irnpe<lir o Leg.isl~ti~o <.le 
fazer leis ou de arrngar-&e poderes .con tra rios á Coustituiçã9? 

Reciproc~imente......:... por que meio o L egiElatiYo haveria .de rnstringi r 
o arbit.rio elo Executivo? Não M sabe . Ma s, si o Poder Jucliciario. 

~e s tiver collocado entre os dous, si fôr o juiz da legalidade dos seu s 
netos, não ·a.ó na essencia · destes e de modo abstracto, poréni ainda 
qu ando ·entrarem propriarne1lte no domínio ela · applicg,ção co11creta e 
pratica, então a ~paração elos poderes .tornar-sc-ha· urna Tealidacle e n 
liberdade. terá ·a sua natural salvaguarda. 

Tal. é, em uma democracia, ·o verdad.eiro papel político do Poclé 
Judiciario, que Tocqueville .soube reunir em urn a fórmula feliz : O 7n·i-
1neiro Úirnder do P oclM· J11 chc-iario, entre todos os pm7os, é o ele servú· 
de arbitro.'" 

· E, .cL3senvolvendo emp.olganternente essas con&iderações, n;iostra 
Ouum oul como é preci 0 ameute tal a mi ssão d a Su:nrem a Côrte Ai11 e1"i-
cana, do Tribunal F e.den l Suisso, chamados ambos a 'dirim·ir todas 
as controver si.as, m ern1 0 a.:; · ele direito politi co, resp~ctivamente; ent.rr 
os E stados confodera clo P, e os Cantões, mitre estes e o poder fedei:H l; 
elera-rlos amboP· á n at.vn:l ni·bitra,e:ern •e11tre ·~)saltas . nersonaliclad fis poli-
1·icaf'. E termi11a, assim, o seu brilhantíssimo capitulci: 

" O poder ele julgar ... tal é o elem ento E>ssencia l e vi tal ele tod o 
Governo livre e que, "portaiito, convêm "bem colloca:r" na Consti.tui ção 1 
si se qnizer mna clcmoc:·aci '-l. · verdadeiramente .organica e viavel, ou 
rn eP·rno , 3j se aspirar apeu as· á liberdade . a qual . co11°iste . segundo Jnles 
Simon, ni sto : "Hão depender si não ·dH. lei , e da lei applicacla por · um 
Tribnnal, ·Com defew liv.re, j)ublicida<le e r ecursos". 

Ei ~1hi, Sr. Presidente, a bella pagina. de úm .eminente doutrinador 
fra11cez, resumindo a coniprehensão mode rna ·da lat itude d og poclt> r es 
elos Tribunaes Supremo3. 

·Citemos. agora, a n~nativa <l e dn_as ontn.s. -d<' f!ntnr . Rm81-)<:>.1> n o, 
pr-ce :osa <> pan1 o a~ sm11 pto em d<"hute . por i s~o qu•e exhibn1i. por exem-
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pliflcaçã:o ém casos aoucretos, a competenéi'.I do Pode'r J udiciario, em 
»ituações exactarneute s'lrnelhantes á da contenda flumi.uense. 

· F allo de Oountryn:1an, na sua notavcl obra - The Sii1J1·eme Oourt 
of th e Unikcl States - talvez a· unis moderna e adcautada que pre· 
sentemenle temos sobre o assumpto; fallo dessa obra , edição de 1013, 
que, si me não engano, é a primei1;a e.di ção. · 

Oouutl'ymau nana um caso typico, 110 E stado de Rhode-Islah<l: 
dous governos empolgaram o mando nesrn Estado da grande Republica 
Americana, . ambos allegando legiti111idade dentro das normas ·con sti-
tuciona·es. 

Trazido o caso á decisão da Justiça E stadual, ·o Tribunal loc1l 
O- resolveu em favor de uma das pa1'te&. A outra, em gráO" de n icurso, . 
le\rou-o ao Tribunal F ederal: Este, longe de de3co11hecer o f(l ito, por . 
11ssencialmente 5er de natureza polit ica - tomou delle conh(lcimcnto , 
julgou-o, confirmando a sentença do Tribunal inferior, ·sob o fnnda-
mmlto de que este hav·ia anplicado, na decisão, as b is elo Estado rngcn-
te.s da ma teria (obra citada, pag. 263). 
.. o· .SR. FAR.IA SOUTO - E' uma questão totalmente _diver.sa. Em 

primeiro logar, V. -E x. está laiborando cm equivoco: a Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro não permi tte que os· tribunaes loce.es decid am 
<la dualidade de g-ovcrnos.1 Portanto, não póde h aver recurso p ara o 
Supremo Tribunal. 

Em segundo logar, nii-o Ee trata, de um facto que seguiu toda a 
marcha. processual, ·o proaesso orcliua:rio, mas ele um habea.s ~co1·pus, 
cuja sentença não é nem siquer cousa julgada. 

O SR. ANTU "ES MACI:f!:L J UNIOR - O collega não apprehcndou o . 
sentido de minhas palavra's e da cit ação aue fiz . . 

O Sn. FARIA SouTo - Apprehendi. V. Ex. es tá citando um caso 
que foi levado á SupTcma Oôrte, por viP.; d e r ecurso, tendo a Justiça 
local d·ecidido em nrirne ira ín at ancia. Mas, rn assim foi, é porque a 
Constituição desse E stado qa União Ameri can a nermittia que a- Justiça 
local decidis~e. Aqui, o c!j.SO é totailmente differcnte, porque nem a 
J ustiç;a loca~, tem essa attribráção, tem compet.encia, nem se encon tn 
lia Üoll : tituição nenhuma disposição que permitta .ao Tri bunal F ederal 
resolver em casos tacs. 

O · Sn. ANTUJ\TES M ACI.J'L J UNIOR - Trago a ci t2.qão, unicament e 
para mostrar á Gamara que a Supr.ema Oôrtc Americana, pela qu al 
se m odeloti o nosso Tribun al F ede-ral, Ee julga competente e tem deci-
dido em casos de 11atureza e rnnrialnien t.e polit:ica . 

O SR. FARIA SouTo .:_ São absolu tamente cl cssemclha utcs os casos. 
OS.a. A NTUl"ES MACIEL JUNIOR - Não h a tal. Era o caso de dou s· 

o·overnadores que que iram o riiesrno governo. 
0 

O 'sn. FARIA Sff TO - M as si o Tribnnal deciclin ass im , é -p orque a 
organiza ção: constitucional o pcrmit- ti a. 
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O SR. ÂNTUNES lvkcrnL JuNroR - Oa ora.dores que aqui e bateram 
na mesma _ordem de· idéas de V. Ex., abundaram na consideração de 
ser o Tribunal Federal . incompetente para decidir caos políticos. 
A citação. teve por fim apenas provar o contrario .. 

O Sii. FARIA S.ouTo _:_ V. Ex. está laborando em outro equivoco. 
Em primeiro lagar, o Supremo Tribunal sempre se julgou incompe-
tente para decidir casoa politicós. 

O SR. Â.NTUNES MACIEL J UNI01i· - E - os do Amazonas, C~a1·á, 
do Conselho Municipal do Districto Federal? 

O SR. F ARI.A SouTo - Em segundo lagar, a lei organ.i.ca da Jus-
tiça F ederal declara no seu preambulo que o Tri.buual jámais se immis-
euirú .em questões políticas. 

O SR. Â.NTUNEs MAcrnr, JuNIOR - Quem decreta a COihpetencia 
elo Ti:ibunal? 

E' o proprio Tribunal, e V. Ex. não .póde distinguir onde a 
• Conatituição nãe distingue, principalmente em materia de habeas-

corpii,s. Demais, citei o caso unicamente para provar cõm-0 a Suprema 
Oôrte Americana intervém em feitos de natureza ptU'amente política. 

. O SR. FARIA :SouTo - Lntervém, mas ainda ahi, V. Ex. esbá fa-
~endo um parallelo sem semelhança. A Suprema C.ôrte intervém em 
casos que. lhe vão por· via de recurso. . 

Aqui, do que se trata, é da dec.isão, em processo ele habeas-corpus, 
de um c~so méramente político de dualidade de assembléas e de 
governos. 

O Sn.. ANTUNES Jvfacrnr. J0Nro1i - Como dualidade de assem-
bléas? 

O SR. F .A.RIA SouTo - O Tribunal décicli:u assim. 
O SR. AN'l'UNES MACIEL J UNIOR - Pelo contrario; o accórdão, 

rela taclo pelo eminente Sr. E11.éas Galvão, diz qua não lrn clualidaclo 
de aasem'bléas. 

O SR. FARIA SouTo - Vou lêr o accórclão. 
O SR. Âi"""<'l'UNES J\IIAcrnL J uNIOR - Pócle lêl-o. 

·O SR. FARIA SouTo - Vou lêr tambem os debates tra.vados no 
Tr.ibuual. Infelizmen te - não queria chegar a este ponto - clava 
assigualar, que, entre as razões de decidir, encontra-se até esta, edifi-
ca11 tíssima : que . o Tenente Soclré seria; no Estado elo Rio ele J rrnei1·0, 
11111. prolongamento <lo Marechal Hermes. · 

O Sri. ANTUNES lvLwrnL JoNroR · - São couaas de que não trato. 
O que digo é que V . Ex. T1ão me mostra; no voto vencedor do Miu-istro 
E 11 éas Galvão . . . - \ · 

O Sii. FAmA SouTo - Este foi u)n dos votos vencedores. 
O Stt. ANTUNES MAcrnr. J uNroR - O ult.imo accórclão é vasaclo 

JLnquelle voto, qu.e te-rn oito votos _por quatro, e nesse voto elo Ministro 
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E.uéas Galvão V. Ex. encontrará eustentada a affirmativa de que não 
houve dualidade de· aasembléa11 . . 

O SR. FARIA SouTO·- Eu vou lêr" esse:;; votos. 
O SR . .ANTUNES MACIEL J umoR - Houve uma .Assembléa que 

SB bi-partiu, ficando cie um lado a Mesa e de outro a ma.ioi·ia, pres1-
·dida por membros supplentes da lVfosa. 

Ma~, Sr. Presidente, ai:p.da ha outro facto mais fr~.:;ante, betrante 
mesmo, si assim .. quizerem, quauto á competencia da Suprama Côrte 
A.mer:oana pm·a decidir casos politicos, citados pelo mesmo Ooun-
trymaii .. 

O SR. FARIA SouTo - .Aihi, V. Ex. cst·á respondendo ao Relator 
que declarou . o contrario. 

O SR. ÂNTUNES MAcrn:L JUNIOR. - Não estou respondendo ao 
Rela.tor. Fallarei opportunamente ·aobre o parecer do Relator. 
· Uomo dizia, ha out.ro facto caracteristico sobre a co~petencia da 
Suprema Oôrte .Americana :;;ara decidir questões. políticas; facto sem-. 
pa,r, porque ?. or:ginal, narra.do pelo mesmo Qountryman ·: 

:B'oi um cidadão, não me lembro em que Estado, eleito Presidei1te 
do mesmo. Os adversa;·ios inquinaram de suspeita a ·aua eleição, por-
que, diziam, não .era elle cidadão american0. . 

O Tribunal loca.l decidiu pelos autores, isto é, negand.o. venia .ao 
eleito para tomar conta do caTgo ele governador. Esse cidadão appel-
lou para a_ ·Snp;-ema Oôite .Americana, a qual, contTa toda. a espe-
cfativa, tomando conhecimento do caso, mandou que o eleito assumiase 
o cargp, argu.mentando· deste modo : "si elle não era·. americano, o que 
a·liás s_ó por hypothese s14 aventava, devia presumir-se que o fosse, 
porque j-á tinha desempenhado- outros cargoa sem protesto e, porúmto, 
a · allegação elos seus adversarias não passa:va de soplüsma". .Assim, 
_cm caso es2encialmentc p_olitico, em que se su~peitava da qualidade 
·de cidadã0- amel'icano de 11m go,ernadol', a Suprema Oôrte1 tomand·o 
clclle conhecimento, Tefonpou o accórdão do _Tribunal local, deu-lhe 
posse. · 

Parece-me qu0e não ha nada mais frisailte no toMnte á b ti~ude 
da cornpeten~ia ·da Suprema Oôrte elos Estados Unidos, por onde foi 
modelado, neste presidencialismo cle.:;graçado·, em que vivemos, o nosso 
Supremo Tribunal Federal. Parece-me, pois, que, quer no e.aso con-
creto elo E stado do Rio, foi· não ter sido ·elle de onkm politiea, mas 
apenas _ judicial_, elo qua. decorreram comequen.cias i)()llticas pe~as 
inti~nas .• re.Jaç.ões que existem e1lt1·e o caso politico e o caso jucliciario, 
quer no caso propriamente, político, o Tribunal é competente. 

O SR. ·FARIA. ·SouTO ~ Nã.o ha de achar sempre ligação entre o 
caso político e o caso· judiciaria ou entre o caso jud.iciario e o caso 
pblitico . 

. Ningnem vae pleitear uma questão dessas, que não apresente _como 
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.fu11dame11to nm -direito qu·âlqner. S. \f. Ex. me· provar que ha um 
utüco caso em que o individuo vá- demandar um '.I. questão politica sem 
fundal-a em queatã0 de direito privado.-. . 

.O SR. AmruNES MACIEL JrrNIOR :- V. Ex. "eutão quer reduzir 
o Trihunal á contingencia de negar justiça, porque o caso judicial 
envolve ma teria politica? 

O SR. F A.RI.li, SouTo - Então, pe1o argumento de V. E x., o 'Tri-
bunal tem direito de julgar todas as qll'estões políticas. . . · 

O Sii, ANTUNES MACIEL JUNIOR - Todas as questões politicas. 
Não· ·aó· no caso concreto do Estado do Rio como em these, sustento 
que póde julgar todas as questões politicas. 

Dou a:o Tr.ibu'Ilal a ·competencia de exercer sua elevada funcção, 
'quer dirimindo questões politicas; quer dírimindo queetões mél'amenJe 
judiciaes. 

O SR. F A.RIA.. SouTo .:__ Dou a palavra ao Relator. · 
O SR. ANTUNES M ACIEL J uNIOR. - Acho que ond·e houvc1' mi1 

direito a ·salvaguardar, seja elle de qne. naturezf!. fôr; o Tribunal deve 
Eer chamado a decidir e dev·e decidir, · sob p~na de negar justiça, o. 
qu e é fa1t'a n1.uito mais imperdoa:vel cl0 que a de supposta exorhitancia. 

Foi deante destas opiniões e desses exemplos, Sr .. Pres·idente, que 
iuc inclinei a acatar a co111petencia do Supremo ·Tribmial, .em these, 
me3mO para casos de ordem politica - corrente . doutrinaria a que 
aliás me filio muito á vontade, attentando para as degenerescencias 
ela era actual, no .seio de um systema político que já naufragou 
lamentavelmente, .na miseria de uma Fede'ração que degenerou ei_i1 
carnavalesca;" no broiihaha de uma republica roubada em que os poetas 

. acór.clam elo SOJ1hO e appellam para a C:::tSern a, corno supremo refogio 
·pai.·a os reatos do caracter nacio1ial ! 

Em · um meio a,ssim, obliterndo -a fun·do, lascado .ele alto a baixo 
por desditas de todo o tamanho, envenenado. por degradaçõés acabrü-
1tlian t.es, vulnerado por um co11jun to {le ·infortunios fortes, que mal 
virá, maior ainda, da s-oberania que, em norn·e de uma derradeira 
esperança, defiramos .á mais alta expressão do ·nosso Poder J udiciario? 

Nenhum, porque, si tambem aqueUe no.S falhasoo e si atacasse no 
pelago, então é que teriam desapparecido mesmo, de todo, oi ultimes 
veatigios .ela nossa nacionalidade e seriamos, pois, i1m bando de bar-
bares, que o contacto com a ci.vilização apurasse para as maldade · 
e pára as depravações sem ex<'mplo em tena alguma. 
. Sob o .ponto de vista da competencia do Tribuna-1, q\.le foi justa-
rnente o ponto mais discutido e mais criticado da questão do Estado 
·do Ri-0, peço lioeuça para fm:tar-rne a outraa considerações, porque 
:julgo pastante frisantes os exemplos ·que ·apreseutei e vou allud ir, 
então, ele passagem; com o desassombro com que pauto tqdos ós meqs 
-actos nesta Lribuua e :fóra clella; vou.· alluclir, de passagem, _rr.pito, á 
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contraclicção- do illustre Sr. Presidente da Republica, traz,encl_o para 
discussão nova o caso do Estado do. Rio. 

Sou amigo desinteressacl~ do Sr. Dr. -Wencesláo Braz; sou amigo 
·condicional como :S. Ex. sabe, com a independencia ele divergÍi' 'e 
aLé com :o direito de cli3cutir e· crit-icar com mais ·,ou menos calor, os 
seus actos que não estiverem ele accôrdo com o · mell enkmclirneiJtO 
republicano, por isso mesmo não. quero deixar ele reconhecei' sua con-
tra.dicção ao trazer para .a Oama1;a Ô caso pres-ente. · · 
. De facto, o Sr. Presidente ela Republica,, ao ser puhlicado 0 accó1;-
elão elo Tribunal; que entregou a Presidencia elo Estado do· Rio a0 
Sr. Nilo Peçm1ha, declarou que, comquant9 não acceita3se a doutrina 
contida no· accórclão, não podia comtudo deixm de cump:ril-o . Reconhe-
ceu, portanto, o formal dever, que lhe cabia, de respeitar e fazer 
ciu11prir o accórdão. Entretanto, o -Sr: Presiclent·e· da Republica trou·xe 
para o .Oongres&e, primeiro em sessão ·extraorclinaria e de·poi3 agora, 
o caso elo Esta.elo do Rio, esquecendo-se de que, ·sendo S. ·Ex. colla- · 
boraclor <lo Poder Legislativo, porque de facto ó é, tanto que no8'3as 
leis não teem vigenci'a s-em sua sancção. S. Ex., esquecendo-se -clii?to, 
torriou a submetter a questão .á Qamara,' sem se lembr~r ainda 
ele - que, si approvassemos . a intervenção no Estado do Rio, S. Ex. 
teria de voltat atraz, Feria que ·;se desdizer claguillo que . ." publi-
camente · affirmara, isto é, q11e era __ obrigado a cumprir o accór<l.ão. 
Nesse caso teria ele veta11 o p1:ojécto que. o Congresso approvasse, iio1·-
que r1ão podia mais s•anc~ional-o, contra · o :iccórdão que já tinha cum-
pri elo . . · · - . 

. O SR. FARIA •SouTo - . Pod:ia não ·3anccionar, ·nem :vetar; deixar 
passar o prazo e v Oongres-so pro:qrnlgaria. . 

O S:R. ANTUNES MAcrE:r. JuNroR' - Ess•e expediente, que a Oo1isti- · 
tnição perr\)itte, absolutaménte não o absolvia da. culpa da éontradic-
ção. Ella· era patente, coi.110 o é neste momento. 

O SR. FARIA SouTo - Não hvia. contradicção, uma vez que <l.ec1-a-
rava que não era solid:ario com a doutrina. 

O SR. ANTUNES }lAmEj, JUNIOR · - Mas, declarou que tinha qure 
cump1:ir o. accórdão. . 

O S1t. FARIA SouTO. - Era o· seu dever · constitueional.· 
O S1t. ANTUNES M,\CIEJ. JUNIOR - Uma. vez que declarou · qnt) 

e3tava obr~gaclo a cum1n·ir. o accól'clão, não podia mais tra~er o caso · 
no Pocl.er I.egislativo. 

O S1t. FARIA SouTo .;_ Não ha contradicção. 
O · SR. Oo-ST}._ 1~EGO - Em um clebáte .tão ventilado cvmo este, 

ainda não se coi:1seguiu apu-r~i· qual a doutrina com qt1e o .Sr: Presi-
dente da Hepublica não foi s-0lidario. , 

O Sn. FAnIA .SouT-o =-o- O __ aparte é de V . Ex. Ton,1e a I\espou.;;abi-
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'.lidade. N·~ meu entender, não ha contradicção nenhüma no procedei· 
<lo Sr. Presidente d.a Republica. 

O SR. CosTA REGO - Eu fri.zo que não se sabe qual a doutrin11 
com que S . . Ex. não é solidario. Não ouvi uma n1anifostação positiva 
acerca do asaumpto. 

O SR. FARIA .SouTo -:--- Reconheceu-se incompete·nte para decidir. 
O .Sn:. 0osTA REGO - A nota, sinão official, officiosa, é que 

S. Ex". não é solidario com a doutrina constante <lo accórdão, e eu 
ainda não pude chegar á compre·hensâo de qual seja esta doutrina, com 
que S. Ex. não é solidario, , · · 

O SR. ANTUNE.S M\ACIEL JuNicm - Desculpa-se perfeitamente :;, 
manei~·a de agir do S:r. Presidente da Republica. S. Ex. foi victima 
de um excesao de' escrupulo. 

O ·SR. CAwAs FrLHo - Antes iaso do que ser precipitado. 
O Su. ANTUNES MACIEL J UNIOR -- Não querendo ·assumir sósinho . 

·a · responsabilidade do acto, que ell~ julgava contrario á doutrina quo 
pareoe seguir, àtirou-a paTa o ·Congresso,' mas nem j)Ol' isso deixou 
de cahir em contradiccão. · 
. O Si~ . F ARIA. . Sc):'rJ.TO - Não foi victima c1e nen'hum exoesso de 
escrup.ulo, o .Sr. Presidente .da Republica agiu de ãccôl'do, rigorosa-
.mente, com seu d.eV'er constitucional. 

Cumpxiu porque não podia deixar de cumprir e submetteu o caso 
á decisão do Congresso, porquanto julgava que a doutrina do Tribuual, 
dirimindo... · · 

UM SR. DEPUTADO - Não podia mais julgar. 
O SR. F .ARIA 1SouTo - . . , ~asos de caracter pohtico; não entrava 

na .orbita da competencia do Tribunal. E' esta a doutrina. 
. O SR. ANTUNES MACIEL JuN:roR - V . Ex. fa~ injustiça ao 
Sr. Presidente .da Republica, avançando esta affirmação. '8. Ex. não 
podia clesconheoer que a se·ntença do Tribunal é irrecorrivel. 

. O .SR. CosTA REGO - Do ·COntra:rio, a opinião do Sr. Presidente 
d_a ~epublica seria fazer do Congresso. Tevisor das sentenças do J udi-
ciano. 

O SR. MEiLo FRANco·- - A posição elo Sr. Presidente da. Repu-
blica é a mais correcta possível, como demonstrarei irrefutavelmente. 
S. Ex. rnvelou perfeita comprehensão do regímen e d_os seus deYeres 
constitucionaea. 

(Tro cam-se outnos apwrtes .) 
O SR. Á,NTUNEs MACIEL JuNwR - Não entraTei na -analyse do 

parecer do nobre Deputado por Minas, porque não está µa minha 
pl'80CCUpação detalhar O caso sinão para O effeito das affirmaÇÕes de 
doutrina, que sou obrigado a seguir pela minha orienta_ção politica e 
pela min-ha coherencia. Dtisintereasei-me, assim, do parecer como me 
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desinteressei elos votos {los Srs. Arnolpho Azevedo e Gumercindo Ribas 
trabalhos· todos estes brilhantes. ' 

Ain~a assi~ , não. que-rendo entrar na . analyse do parecer, não 
posso deixar de fazer T.eP'a-ros á ;maneira habil por que o organizou 
o nobre Deputado por M'.inas. S. Ex. teve em vista, nobremente e o 
digo porq1ie é a verdade, - não tanto sustental' a attitucle do Sr. ' Pre-
siclente da Republica, ou a competencia elo Supremçi Tribunal Federal 
ou firmar principios; S. Ex. teve ém vista, s-0bret·uclo, e eu me per-
mittirei neste pal'ticular o atTevimento <le querer devassar a ·:ma 
consci.encia, teve, sobretudo, em vista o int:uit.o de offterecer uma pas-
sagem, uma po~1te por onde pudessem transitar aquelles cincoenta 

· e dous abencerragens, que pa·ssaram ela ultima Oamara para esta e 
que, em compromisso lido ela tr~buna, em janeiro, pelo Sr . . Soares dos 
Santos, prornetteram votar pela ·intervenção. 

O SR. MELLO FRANCO - Procurei · ser coherente com a minha 
op_iniãp •anterior, sempre sustentada, e · fui "sincm·amente sincero" na 
exposição -que fiz. Ü;:; nobres Deputaclqs tirnm as conclusões que qui-
zerem. . 

O . SR. OosTA REGO ---:- Peço lioénça ao orador para assignala1:, já 
que allucle a esse ponto, que dous Deputados .subscriptores da decla-
rnção de- incompetencia 

1 
elo Supremo Tribunal para resolver q:uestõoes 

políticas, oa Srs. E useb1o ele Andrade e N.atalicio Oamboim, apezar 
de ter escripto essa declaração, appellaram já depois para o Poder 
J uclici.ario numa questão política do seu Estado, em que, por interesses 
de partido, estavam empenhados. 

UM SR. DEPUTADO - Mluclaram ele opinião. 
O SR. RoRAOIO MAGALHÃES - ·E' o caso de Alagôaa dentro do 

caso do E stado do Rio. 
O ·SR. CosTA REJ.GO - E' o caso de Alagôas dentro d-0 caso do 

Estado do. Rio, mas aqufllles dous mU:damm mais dep1·essa ; os demai3 
mudaram posteriorme'Jlte. 

-O SR. HoRAOIO MA GALHÃES - Quem sabe se os outros votarão 
de accôrdo com -O modo de pensar anterior? 

O .SR. ANTUNES MAçrn:L JUNIOR - O nobre Deputado por M'i.na·a 
procurou offer'ecer uma passagem que ·airosamente pude·sEe levar do 
caso passado ·do E stado do Rio para o e.aso presente do Est·ado do Rio, 
os 52 Deputados que ·3e com_prometteram com o Sr. General Pinheiro 
Machado a votar pela intervenção. 

O SR. MEL'LO -FRANOO .:.__ A. situação actual .é diversa claquell a ; 
não a situação política ila Republi0a, mas a situação po1itica flumi-
·nense. 

O SR. ÂNTUNES MACIEL JuNIOR - Para mim, a situação flumi-
nense é a me~ma, hoje e naquelle tempo. Si ha normalidade juridica, 
como diz Y . Ex., para q.ue encampa o :facto consummaclo . .. 
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O SR. ME~LO FRANCO - Não apoiado. Nã:o posso entender q\Xl:l 
·?<3ja uma situação de facto, a situação i esolvída por poder · legitimo. 
Si ella t'ivesse sido cread.a poT um pode·r illegitimo; seria uma situação 
de facto, mas é creada. por um poder legal, constitucio .. nal. _ 

O SR. ANTUN:i;;s MACIEL Ju:l'l'IOR - Os apartes dos nobres Depu-
t,ados não conseguirão fazer com que eu saia da convicção em que 
catou, de ter tido o parecer do honrado collega mineiro exactamente 
esse fim: o de arrancar ao pelago (é o teTmo) em que, neste momento, 
talvez, se achem, por por entre hesitiaçpes, os De·putad0s que promet-
teram intervir no E stado . do Rio de Janeiro e que se sr;ntirão constran-
gidos agoria, porque, segundo parece, o compromi3so com. o Sr. Pinheiro 
Machacl'o, em favor do Sr. Feliciano Sodré, está sendo agora mantido 
p~los poucos e mal montados cavalleiros do Rio úi·ancle elo Sul e pelos 
correligionarios do Sr . .Sodré. -

O SR. CosTA REGO - ;For aqoolles· qu0 não podem deixar de o 
fazer... · 

O SR. ANTUNES MACIEL JUNIOR -- Será possivel que em tres 
mezea apenas ele :ausen'Cia da terra, elo nc.ore chefe elo P . R . O., os seus 
soldados tenham esquecido completan~Bnte a promessa que,· por escn-
pto, Jlhes deram? A ·acção do tempo SiWá tão forte, que, tendo decorrido 
apenas 90 dias da sua mo1:te, possa se operar uma metamorphoae t·al, 
a ponto de se pretender negar hoje aquillo que hontem se affirmou? 

O SR. OosTA REGO - Peço licença p'ara excluir desse numero os 
Srs. Emebio de Andrade e Natalício Oamboim. Façamos-lhea justiça: 
já não pensavam assim, mesmo em vida do .Sr. General Pinheiro 
Machado. ·Não iespeTaram que elle morresse·; fariam ao Tribunal antes. 

O SR. ANTUNES 1'/L.\.CIEL J UNlOR - Na minha qualidade de polí-
tico novo, que se a.costumou a lutar ·aoo .o radicalismo e com todo 0 
d·esassombro, em uma terra, em que a poiitica é absolutamente· diffo-
renciada e não s~ póde passar de um para outro lado, sem ser apupado 
por apostasia ; ..:'la minh'l. ingenuidade de politico novo, faço eatas per-
guntas á Camara, ·nãv como um appello, conforme poderia p'arece-r, 
em favor da causa do Sr. Sodré, porque nada tenho com iella, tnas, 
ao menoa .como' um appello á consciencia dos paTtidarios do P. R. O., 
para que se não ·deixem levar facilmente pela normalidade juridica 
apregoada pelo nob1-e Relator .e que, .mais uma .vez o declaro, é ~lma 
bôa ponte entre o e-aso que foi do R10 de J aneuo e o caso que e do 
Rio de Janeiro . . -

O .SR. PEREIRA NUNES - Devo declarar, mai3 uma vez, que nós, 
os republicanos fluminenses, fizemos uma obra partidaria, séria, digna, 
·conforme a ver-clacleira ethicia social. _ -

O Sn .. ANTUNES :MACIEL J 'uNrnR - O caso do Estado elo Rio ele 
J aneiro, como questão de principio , .fica, absol~tarnente, no . mes;:i10. 
Consumiu-se uma sessão extraor·dmana, consumuam-se agora muitas 
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horas em variaa sessões, a proposito dos princ1p1os, sobre a compe-
tencia ou não do Tribunal ou· do Congresso . . . e a queatão ·fica no 
mesmo po-ilto em quB est·ava, depois de todo esse d.ebate. 

O .si~. FAinA SouTo - Si fôr approvado o pa'recer , fica na mesma. 
UM SR. DEPUTADO - Não fica. 
O SR. ANT1TNES' MACIEL J ·uNIOR - Não se· ·firma principio, 

afinal. " • 
iÜ SR. MELLO FRANCO - O Senado resolveu no seu projecto ·que 

a decisão sobre o aasumpto pertence ª<! Congresso Nacional ; a Camára 
affirma, em seu pari8cer , mais que o. accórdão .do .Supremo Tribunal 
é irnecorrivel. São, pois, dous princípios constitu~ionaes que ninguem 
contestará. Eu não posso, em aparte, e:xpli0ar o meu pen&amento, que, 
aliáa, está claro no parecer ; quando, porém, tiver a honra de respon-
der aos ·meus collegas, mostrarni que o parecer fica1·á como uma áÍfir-
mação de princípios constitucionaes. (Ap,r.wtes.) 

O SR . .ANTUNES M\ACIEL J UNIOR - Er.am estas, Sr. Presidente, 
as con&ideraçõea que por amor aos princípios defendidos com carinho 
pélo meu partido,. julguei dever fazer á CamaTa, antes de enoonar o 
:debate do caso fluminense. 

O SR. MELLO FRANCO - E com muito brilhantismo. (Avoiailo.s.) 
O SR. ANTUNES MAprEL J UNIOR - E lamento só que, ao l'etirar- . 

me d;a tribuna, leve para casa mais uma desillusão : a de vêr que 
-palavras, argumento·a, clialectica ou logica são absolutamente .inuteis 
no nosso Pa1:lamento,. 11orque o caso present'e já está de antemão 
decidido. · 

O SR. ]',).RIA .SouTo - Neste ponto V. Ex. tein toà,a a r azão. 
O SR. ÂNTUNES M4-CIEL J uNroR - A& nossas palavr.as s-ão uma 

méra contribuição parà a li tteratura parlamentar da· época e levo, 
aasin:i, a desillusão de yêr que r epresentantes do· povo, que deviam, 
ne&ta O.asa, co:mpr~erider mai& exactamsnte as suas rnsponsabilidades, 
não trepidam em negar hoje aquillo que affiTmaram hontem e vão a 
ponto de votar contra · compromissos formalmente escripto3 . de seus 
punhos, só porque tres mezes decor rnram do desapparecimento do -0h~fe 
que -0s guiava e se espha,0elou ó paTtido a que estavam filia<loa. ( 111itito 
bem; mitito bem .. O. ·ora(JJ.or é cumpri'ment.ado.) 

O S r. Costa R.ego - ,Sr. P residente, devendo este projecto ir á 
·oommiasão de Finanças) em virtude das emendas qwe lhe foram apre-
sentadas pelo honmclo +epre-sentante ,do E stado do Rio, o Sr. Faria 
Souto, perguntaria a V. Ex. si o debate será reaberto após o parncer. 
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Era uma consulta que me considerava· na necessidade de ·fazer a 
V. Ex. antes de fallar sobre o pT-0jecto. 

O SR. PRESIDENTE - Informo a V. Ex. que, após o· parecer, será 
reabe.rto o debate e V. Ex. pode.rá f~llar sobre as emendas a cujo 
Tespelto versar o mesmo parecer. 

O Sii. OosTA REGO ~ Nessas condições, peço a V . _Ex. que me 
co.nsi<lere ins<iripto para fallar em tal occasião. · 

O SR . . PRESIDENTE - V. Ex. poderá se inscl'ever opportunamente. 
. O SR. OosTA·REGO - Não quero, em todo o ca-30 deixar de apro-

veitar a oppoTtunid-ade que se me offerece para <lar uma explicação 
ácerca do verdadeiro &entido de um dos meus apartes ao discurso do 
honrado Deputado pelo Estado ·do Rio Grande do Sul, Sr. Maciel 
J\mior. . · 

Nesse discurso, publicano no D'.,1ario do Oong1·esso de quinta-feira, 
9', figura o seguinte aparte meu : "Em um de~ate tão ventilado como 
este, ainda não se conseguiu apurar qual a doutrina com que o "Sr. Pre-
sidente da RepU'blica nã.o é· solidaria." 

Sr. Preaiclente, o que eu quiz dizer não foi precisamente isto; e, 
como o alJarte, da fórma que está, póde se prestar a interpretação 
maliciosa, <lesejo dar a verdadeim iuterprntáção. · 

O que eu qwiz dizer foi que, no debate sobre a qu~stão política 
do Estado do Rio, ainda não . se conseguiu, eu pe1o menos não conse-
gui apurar qual seja a doutrina constanfo. é/Jo• accórdiio do Súp11e11w 
Tribii-na.l com a qual não é solidaria o Sr. Presidente <la Republica. 

. Assim, o que desejei significar não foi que o Sr. Presideúte· da 
Republica &e>ja solidaria com tod.as as doutrinas . ou _não ·seja solidaria 
com doutrina alguma, conforme se póde clep1'3hender elo aparte nos 
termos em que se acha; mas sim que ainda não consegui verificar 
qual a doutrina que existe no .accórdão do 6upr~mo Tribunal e 
com a qual .s, Ex. disse não sei~ solidaria. · 

Não sei · si ha algu1na doutrina no bôjo do accói·dão do Suprenio 
Tribunal, pelo qual ao Sr. Nilo Peçanha foi a segt.l'racla a posse do 
Governo do Estado. Quando discutir .a materia, terei occasião de pre-
êís.ar mais de talhadamente meu pensamento, explicando á OamaTa 
por que não considero como exiatente doutrina ele especie alguma no 
1iccónlão elo S1.1j)l'emo Tribunal. · · 

Eram e.stas .as explicações, breves e simples, que· não queria perder 
o ensejo de dar á Gamara, mesmo antes de tomar .p~rte na discus_aão 
<lo projecto. ( .A.foi to bem; mit!.ito bem .) 

Encenado em 2ª discus~ão o artigo rmico do projecto n. 313, de 
1915, elo Senado, ficando adiada .a vot,açã'O até que a Oommissão de 
Finanças ·dê parecer sobre as emendaa offerecidas. 
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SE-S'SÃO DE 2 0 DE DÊZEMB.RO 

llliaooa intlfrvir no Estúfo ào Jii,o 'de· Janeiro parit assegiwar ao D1r. Fe-
liciano Pires éte Abreu Sod1ii Junior, o livre exercício das 
fitnc cões de Presidenü .do m<Mmo EstadJo, no qiv.adriernnio d§. 
1[}15 ci 1918, etc.; com zxurecer dei :rn.aio1·ia ·ela, OomniiiJSsã,o de 
F'imanças, oonlra!rio ás emen1}4J etm 2ª d·iscit.ssã:o e voto eim· seva-
rado dos S?·s. João Vespu-Cio e outros. 

A' Com~,issão de Finançaa foram presentes as diversas emendas 
formuladas pelo illustre rnprerentante do Estado do Rio, D:i:. Faria 
Souto ao projecto n . 3 B, de 1915. Ellas éonsubstanciam de um modo 

amplo e minucioso as idéas . de.seu.volvidas pelo 
Pia1recer mesmo Deputado na tribuna, contra o .parecer da 

Com. Finaaças .maioria da Oommissão de , Constituição e Justiça, 
que opinou pela rejeição total da proposição do 

Senado, que mandaya o P resi.dente da Republica intervir no E stado 
do Rio pana füJaegmar ao DT. Feliciano Pires de Abreu .Sodré Junior 
o livre exercício das fun,cções de P1'asidente no quadriennio de 1915 
a 1918. O projecto, que o Senado nos rnmetteu ha onze mezes, orde-
nava pura e simplesmente esaa intervençãü, sem nenhum dispositivo 
sob~·e a despeza pqrventma decorrente da determinação legislativa 
sustida a meio caminho ~ tTazida de novo agora a debate, para defj- . 
nitivo encerramento de se.u cyclo regimental nesta Casa do Congresso. 
Assi]];! sendo, prescindiu-i;e, como era natural, da audiencia da Oom-
mi~aão de Finança~, c~1~a ·alça~a _n~o comprehen~e as mateTias de . 
str1cta ordem constitumqnal e Jur1d1ca. D conhecimento dos .assum-
ptos dessa nature.za, que j]izem _com a bôa execução do regímen dentro 
da-.> fórmulas, regras e pTincipios esta·belecidos pelo pacto <le 24 de 
fevereiro, foi deferido pelo nosso Regimento Interno e uma outra 
Oommissão, que, no c.asq, já se pronunciou, com a costumada maes-
tria e superioridade, reunindo, no bl'ilhante parecer elo Relator, nas 
razões de voto do illustre Sr. An1olpho Azevedo e no extenso voto 
em ·aeperado do Sr. Gumercindo Ribas, subscripto tambem pelo 
Sr. Felisbellp Freire, todos os elementos de analyse e informação que 
possam servir de base a uma deliberação conscienciosa da Oamara . 
A discusaão no plenario esgotou o assurnpto, que, de facto, não ·apre·-
senta mais faces novas nem pontos obscuros a esclarecer. Cada Depu-
tado deve ter já o seu juízo formado neste ou naqueile sentido, cum-
prindo, .poia, á Oamai-a decidir sem mais tardança esse caso, como o 
seu criterio soberano aconselhar. 

1Sem entrar a discutir circumstanciadarnente- todos os itens dos 
diversos substitutivoa e emendas formuladas pelo illustre Sr. Faria 
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Souto, no,s v~riados pontos de vista que tomou para . apreciação da 
questão, e deu::ando essa tarnfa a quem de direito, a Oommissão de 
Finançaa tem-se exclusivamente .ao ponto particular de sua ·compe-
tencia, que é o que se relaciona com a despeza. 
. E' intuitivo não esta'l: aqui o aspecto primordial da questão. 
Póde-se mesmo dizer que esse lado da materia é irrelevante, ·é, eli1 
qualq:uer hypothese, ficará sempre na su:bordinação do conceito legal 
que se queira e3tabe1ecer para dirimir a controyersia em si mesma. 
A autorização, generica e vaga, para a abertura de credito . na émer-
gencia de uma intervenção,_ que póde -perfeitamenté :-não acarretar 
despezas, ou para cumprimento de sentença judiciaria; que haja de 
interessar ao funccionamento dos podere·s politicos estaduaes, o que 
tambem é su3ceptivel de obter-se sem a necessidade ele gastos exce-

. pcionaes, como .acontece no caso de que se trata; a fixação arbitraria 
. dessÇ credito em duzentos contos, na emenda ao projecto do Senado, 

que disso não cogitava, ou em tr.ezentos contos, como quer o primeiro 
·substítutiv:o, - tudo é mate-ria secundaria, que não deve ser exami-
nada e attenclida antes de ser resolvido o ponto capital de doutrina. 
com a applicaç.ão qne teve ao facto occurrente. De um modo geral, 
por cousequencia·, a Oommissão de Finanças, não entrando no merito 
das emendas e substitutivos do illustre Sr. Faria Souto e· manifea-
tando-se apenas sobre o que nelles se contém com referencia a despeza 
e cr~ditos, opina que a Oamara não approve neata parte . .A.bstem-sc · 
a mesma Oornmissão de Finanç.as ele emittir opinião sobre o resto, 
por ser ma teria da alçada da Oommissão de Constituição e Justiça, 
que já &e pronunciou GObre o assumpto do parecer dado ao projecto· 
vindo ha quasi um anno do Senado, .projecto que perdeu· a sua rnzão 
de ser e ficou sem objectivo pela ·acção do tempo e dos factos, norma-
lizando e consolidando uma ordem de cousas ele .que não é mais po·s-
'sivel voltar..ise· atraz, porque, como acertadamente diz· o :ae~a~or, 
Sr. Mello Franco, "desappareceu a situação de desordem Juridica, 
que é a condição unica de applicação da regra objectiv:a da interven-
ção e do seu .consequente cumprimento pelo Exe·cu'tiv~ Fede.cal" e, 
mai , porque, como ainda com razão observ.a o mesmo lllustrn Depu-
ta-elo, profundamente diver3a é a situação actual, que se transformou 
radicalmente, desde que a fracção do P .odeJ.· Legislativo Esta·~u.aI, que 
se destacara da outra sob ia presidencia da Mesa reconhecida como 
legal pelo Supremo Tribunal Feder.al, se incorporou novame~te a esaa 
segunda, pe·rmittindo que a ultima sessão da .A.ssembl~a se rnstalla~de 
com numero legal, comparecendo perante ella o Presidente Dr. .r ilo 
P eçanha, qu'3 leu a ·aua 1Yfiensagem". 

Sala da Commissão, 13 de dezembro ele 1915. ·_ Antonio Carlos, 
Pr.esidente. - Fel.if!J Pacheoo, Tuolator. - 0-ctavio Mangabei~·a. 
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·Galeão G.arvalhal. - Balthaza1· Pereira .. ~ Péla conclusão, J:ii.stiniano 
de Serpa. 

Ao projecto l}. 3 -E, de l.915, o Sr. Dep_utado Faria Souto apresen-
tou varios substitutivos. e emendas. 

Em sua quasi. totalidade são eUes conse-quencif).s . dos .diveraos aspe-
pecto·a sob os quae·s o parecer da ma10ria· da Oom-

V atos do missão de Constituição e Justiça encarou o deno-
Sr. V.cspucio minado - caso do Estado do Rio ~ e versam 

e outros · sobré assumpto que não á Oommissão de Finanças; 
. · rnaa áquella ·psferida Oorruni~são, compete estudar 

e interpôr parecer. 
As emendas e partes dos substitu:tivoa que se referem ás desp~zas. 

em numel!o de quatro, não podem desde já merecer que a Oomrn1saão 
rle Finanças aconselhe sua adopção. · 

Primeiramente reportam-se ella.s á substitutivos anilagonícos entre 
si, servindo a todaa as inclinações e doutrinas politico-constitucionaes 
e fixam arbürariamente quantias que não podem, a prríorí, ser· orçadas 
e que; mesmo nQ caso dos substitutivo,s "de que são ele"mentos integran- -
-tes se·rem appro,cadoa, ipóde o Governo executal-os S•Slil necessitar 
recorrer a creditos extraordinarios. · 

Dever~nos-hiamos liiµitar a esta· ligeÍra analyse s-obre a fac.e .pro-
priamente financeira elo assumpto que estolt estudando e evitar cli-
greasões s.obre o outro as~ecto d3: .q:iestão; _ma:s as ·considerações finaes 
do . parecer do Relator ela. Oomm1ssao de Fmanças, com as quaes esta-
mos em completo desaccô;edo, obrigam-nos a emittir franca e desassotn- · 
bradamente nossa opiniã,o, que nenhum motivo ou nova razão veiu-
rn'oclificar e consta da {ledaração assignada por mais de novent.a ·Depu-
tados, em cujo numero e~tavam incluídos, e in serta no Diarioi do Con-
gres'rJo de fevereiro do conente anno. 

Para nós - o caso do Eatado do Rio - eontinúa no mesmo ponto 
em que se achava quandq S. Ex. o Sr. Pre·sidente da Republica enviou 
ao ·Congresso Nacional, por elle convocado extraordinariamente para 
tratar deste "incidente político, a Mensagem: de 9 de janeiro do auno 
fluente . 

-Nessa Mensagem assim· ·&e exprimia .S. Ex. : 
" Abroquellada pela& duas deci sões, a minoria, antes de se pro-

cedei- ás apurações ·parciae3 nas sédes elas diffáentes circumscripções 
administrativas, effectuou, em sessão extra01·dinaria, apuração geral 
do pleito e reconhec.eu, çomo Presidente eleito, o Dr. Nilo P ecanha. 
Por su:t vez, •a maioria, -em sessão ordinaria realizadá no edifício 
des~inado ª?s t:I:ab_al.hos parlan~e1lt;are .>, tomou conhecimento da·s apn-
raçoes parciaes ex1g1da s por I.e1, procedeu depois á apuração geral da 
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eleição, i·econheceu e proclamou Presidente do Estado do Rio d6 
J ane·iro, a partir . de 31 de dezembro, o Dr. Feliciano Sodré Junior." 

Está, .por este trecho da Mensagem, a. questão po'sta em sem ver-
dadeiros termos. 

O Governo, de orig.em viciosa, que foi empossado em virtude de 
um rncurso de habeas-corpus ·arbitrariamente concedido pelo Supremo 
Tríbunal Federal; com exorbítancia de suas attribuições, cont.inúa a 
se:· um Governo uswr2ador, porque . nada veiu sana·r esse ·vicio ele 
or:i,gem. 

O legitimo Governador do Estado do· Rio .não renúnciou o seu 
mandato e este que foi empo3sado pela maiori.a da Assembléa Flumi-
i1ense aguarda ser.enamiente a decisão elo caso político. 

Em que, pois, o tempo e outras circumstancias vieram por si 
modificar ou resolver o caso elo Estado elo Rio? · 

O irrequietiamo político, para não dizer a falta <le coherencia 
polit.ica dos gyrasóes do Estado· do Rio · ou par-a não repetir a phrase 
caustica, como um ferro em braza, que a. i]]:cl ividuos dessa volubili-
dade applicou o Sr. Barbosa Lima, não póde qirimir questões politicas 
deata natureza. 

· Acceitar uma ta l doutrina é estimular os condlottie111i politicos, os 
aventureiros ele todos os mati.zes que, á sombra de reoursos violentos, 
queiram asa.altar as posições; é instituir em sã a immoral e perigosís-
sima. doutrina. dos factos consummados. 

Julgar uma questão, qu:e 1iã0 soffrnu em .sua base essencial modi-
ficação alguma, pela passagem da·3 instaveis ele uma para outra aggre-
miação politica, maxirné quando esta transl ação em nada modifica 
a situação anormal anterior, é além ele menospreso pelos principiüs 
-cardeaes elo nosso ·:Pacto Funclame·ntal, erigir a traição como argu-
mento ele ordem cohstitucional pa:ra :3olv.er os casos políticos, é glori-
ficar ~ssa execravel acção que . tem conspurcado_ a Republica, tor-
nai1do~a passivel das criticas mais acei;bas e apaixonad.as. · 

A nosso vêr, repito, o - caao do Estado do .Rio - continúa no • 
mesmo _ponto em que se achava a 31 de dezembro de 1914. O parecer 
da maioria da Oommissão de Constituição e Justiça, rejeitando ó 
projecto âo Senado, não resolve a questão, pois não legitima o Governo 
ilfogal; nega a intervenção como pretendida no te.ferido projecto; mas 
tudo ptirmanece na situação que éompelliu o Sr. Presidente da Repu-
blica a appellar para o Congresso. . 

.Sala elas Oommissões, em 1~ ele cl.ez.embro de 1915. - Vesv·utJio 
ele Abreu. - Alvamo Bapt·isfri . - Alberto Ji!Itci11anhão. 

O l~obre D~putaclo D!r. Arnolpbo Azeve·do, nas razõe3 com 'que fun-
damentou o seu voto venci·clo de 5 ele fevereiro elo corrente anuo, refo-
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:rindo-se a fls. 111, do - impi·esso Tespectivo, .ao facto ~a apm:ação .dY 
pleito presidencial no ~st~do do _R10 ter sido feit;;i, 

E'm·erld:as d'<J. em sessão extraordmana, . diz te·xtualmente: 
Sr. Fa·riai Souto "Appare~eu contra esse aicto critica fu~ na 

. _ dispo.s'ição constit'UJcion;al do para~rapho u11/ico d'o 
art. 8°, que proh1fbia, nas sessões e:xtraordin)a,rliJas , de'/Jibera;r ç, As~~:n- . 
bléa $Obre ·materia diversa da que m\O't,ivoii ·a convocaçíW . . Estr; cr~CVo.a 
seria procedente si o .a-rt. 2° dtx VJlt·ilma Ref orrnJa Oonstitiicwn,a1, do 
Estado do Rio de Janeiro hoiive8'Se cons<e-rvado ó dito paragrapho. J.fos 
o -oitado art. 2°- da' R eform,a, 13 11ep1·oducção "ipsis verbis" do O!f'C. 8º 
·da Oonst·ifoição we 1892, menos nix part.e referernte ao paragrapho em 
qiwstá;o, qite foi elirni,~na,do ." · 

·s. Ex. o Sr. Dr. Arnolpho Azevedo foi victima da angustia -do 
tempo, que lhe não permittiu leitura e estudo sufficientemente a:µiplo.s 
da Constituição de 1892 e da Reforma Constitucional de 1903 do 
Estado do Rio de Janeiro. E · isso porque, •ai S. Ex. houvesse -lido . .o 
art. 58 c1a Reforma de 1903., ahi encontraria a seguinte disposição, que 
transcrevo litteralmente : "Art. 58. Ficam revogados os arts. 6° exclu-
sivo, §.§. 1° e 2° .; 8°, exclitsiv~. paragraphá imico,_ etlc:, da OonS"tituiçãà 
de 9 de abril, de 1892. Nestas condições, "procedernfo · a c·ritica;", de 
accôrdo com . o' parecer do p.obre Deputado ·é inexistente a apuração 
presi<liencial feita em sessão extraordinaTia por infringir preceito im-
perativo da Reforma e Constituição do 'Estado do Rio. A fh. 15 do 
impresso, cont~nu.ando a decJuzir as razões fundamel.1táes de seu voto, 
conclue o Sr . . Arnolpho Azevedo pela inelegibilid·ac1e do outro can-
didato,." ex-funcc·ionario ,adrr?inistraflivo", e accrescenta : Os votos· dados 
aos inelegi·veis séio i>iiexisientes, ·e, não existindo os 31.000 v:'Ot.os dados 
ao T.enentei Sodré, só 1·est'a1'icvm os 13.000 qiie a pmpri'a, ·1ruxioria reco-
nlwceu terem. sido dados ,a·o Sr. Nilo Per;anha, ainda assÍni neni um 
ne,m outro dos wniliclatos e;<;tiaria elevto em virtude da disposiçíW dki 
pcvragmpho iÍnico elo art. 8° do de1c11eto n . 1.199, d.ie 1 die, f e'L"e-reiro 
de 1911." 

·Provado que o paragrapho unico do .art. 8° da Constituição de 
1892 foi expre3same.nte mantido pelo 'art. 58 da Reforma Constitu-
cional de 190'3, e, acceitando como fundada a materia da inelegibili~ 
d-ade pefa qual conclue o Sr, Deputado Arnolpho Azevedo, acceito 
tambem como não eleitos os dous candid,atos que pleitea.fam a. Presi-

- dencia do Estado do Rio, teremos, ele me?-itis : a) que a apuração pre-
si;c1enci-al não podia ser feita em sessão iextraordinaria, por .a iaso se 
ºPJ?Ôr o texto do paragrapho unico do art. 8° da Constituição de- 1892, 
expreissamente mantido pelo -art . . 58, da Reforma de 1903; b) qne, 
sendo inelegível o candidato Dr. Felici.ano Sodré, são inexist811tes 
os votos a elle conferi.doa pelo eleitorado ; e) que neste caso, nem un~, 
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-por inelegivel, nem o-outro ·por não ter obtido numero ele votos suffi-
cientes, estão eleitos-Presidentes do Estado· .do Rio d-e Janeiro. 

E' esta a ·unic.a, logica e insophismavel concluaão a tirar do voto 
do Sr. Deputado Arnolpho Azevedo, voto e-~se qué S. Ex. adopta nova-
mente, rectificado por nós o engano constitucional. E porque não 
creio, e nem mesmo .posso, por hypothese, aidmittir que S. Ex. colloque 
o art. 28 do Regimento Interno -da Assembléa Fluminenae acima dá 
Cónsti'tuição d"o Estado, passando o Regimento a ser a S'Wp~·emà lex 
e a Constituição a ser apenas parte integrante do Plhgimento; I? porque 
estou profu-ndamente convencido da bôà. fé e da inteireza de ·caracter 
do nobre Deputado; e ~porque cumpre inilluclivelmente ao Congres-ao 
N-acional normalizar -a ordem constitucional e jurídica do E stado do 
Rio ele Janeiro, proponho, escudado .no voto do honrado Deputado 
por .S. Paulo, a seguiii.te· emenda: 

Art. 1. 0 O Presidente da Republica nomeará um interventor 
federal no Estado do R io de Janeiro, para o fim de se proceder alli, 
imme-diata).llent;e, -á eleição para _o cargo de Presidente , vago em vir_: 
tud.e da illegitimidade do ·:mandato ele ambos os cidadãos que diGputam 
o Governo naquella circumaeripção. . . 

- Paragrapho uuico. Os poderes elo interventor cessarão com a posse 
elo cidadão que fôr recon'heciclo pela Assembléa Legislativa do E stado 
do Rio, cumprindo-lhe, emquanto durarem os \)oderes da intervenção, 
velar pela guarda da Constituição e claa leis existentes no Est-ado e 
promover aa medidas •de Governo necessarias e indispensaveis á gaTan-
tia da ordem e tranquillidade, pTopulsion.ai1do o progresso e a grandeza 
do Estado. 

Art. 2. 0 O Governo -abrirá oa creditas -necessarios ~á execução da 
presente lei, até o maximo de 300 :000$; 1·evog-adas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 de -dezembro ele 1915. - Fcm:a So1iio." 

Ainda . de accôrdo cól'n o parecer ela inaioria. da Commissão, cujas 
razões de decidir abaixo tTanscrevo, ipS'Í!s 7/itteri1S, proponho a substi-
tuição do -projecto n. 3 B, pelo que, depois da transcripção acima rnf.e-
Tida, vae redigido. De facto, diz o parecer: "incontestavel é, porém, 
por outro 'lado, que v1irua; sm_i-~ença da Siipre~na Côrte r.eaolve exclusi-· 
vamente a materia em litígio, não está siijeita á rem"são de outro 
podJM", e; _ portanto, quando -m,IJSnW exorbitante ele sua compe~erl.icih 
co11iStiJtiicior1Jal, paor · seri.a cliesresp.e·ital-a ·mo· qne cumpril-a." _ 

SU'stentando, ab initio, o parecer essa doutrina, proclama eHe, .de 
modo o mais formal, que "incompetente o Presidente .da Republica 
para decidir sobre dualidade de 'Governo no Estado do Rio, não lhe 
rora. licito nega1· cm1~p1·i,m.ent.o ao accórclão elo S-u,prem.o Tribuncil Fe-
dercil. profericlo no "habeas-corzms" m-enciori,ciclo, pela mesma r azão 
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por que uão é licito á Justiça - como -di&se o Senador Ruy B~rbosa _-=- . 
·'transformar-se· em instancia de cancellamento para as dehberaçoe3 
do Congresso ou do E xecutivo." (.Alc&os i:noon.s1titucion~es, pags. 97 
e 130." 

Continuando na mesma série ou observaçõe-3, affirma ainda o . 
douto parec.er qu~ : 

"Ao Chefe do Poder Executivo d.a União não compete decidiT, no 
casó de duplicata de orgãos dos poderes locae& dos E stados, qual seja 
o legit imo. Perigosi3simo seria. para· o r,egimen dar essa faculdade ao 
Poder Executivo, podendo-se assegurar que, Q.ahi, resultariam come-
quencias muito mais funestas do que si a me:sm1x fa culda'dJe fiasse attri-
bitúla ao Poikr JicdiciariJo." 

Ainda e~ outro texto- positivo e explicito, 9 parecer affirma que: 
" O acto de convocação do .Congresso não é contradictor io do 

outro pelo qual rn:andou o ,Sr. iPresidente da Republica que fosse -inte-
gr'almente 'satisfei_ta a requisição do Juiz Federal do E stado do Rio 
de Janeiro para execiiçã.o completa da. ordl!!m iJ:e "habet:r..s-corpws" pre-
ventivo concediido p'elo Suprerno T1-ibmoo.l F:eàea-al ao Dr. Ni"ba 'Peça-
nha, afim ck que este pUdesa,e, livre de quXt'lqwer coní3t1'<lrngi1n'eknfo e 
assegi1,1Yida a sitia 'libeirdarle in'di<Vidu1g;l, 1Je(l1!,etrar no P.a,lacio Pres~de~i~ 
c-i!a.7, e ,exercer as s1ws f1incções · d.e P1·~sicle,m,te do m\esm;o. E»suuJJo 'f.l'J;é a 
ea:pimção ào fTYVOlrl,rlàto ." 1 

• • -

Assim, pois, concludente~ente, o parecer julgou legitima a inter-
venção do Supremo Tribun~l, dirimindo uma · que·stão ·de dualidade 
de governos e ·de legislatura.s por meio ele ordena . de lu:ibeias-co1·p11s 
.expedidas a favor de um e oittro. · · 

E tanto easa ·conclusão é absolutamente verdadeira que o pa.recer 
nem de leve; entro·u: na analyse dos factos desenrolados no E stado do 
Rio. Em nenhum de seus topicos procurou elle indagar da legitimi-
dade de um ou de ambos os poderes em ·conflicto, analysando, con-
frontando, ou interpTetanclo a .Constituição e as leis do Estado, appli-
cando aos factos os princípios ou theses de. direito, para decidir elo 
caso. Nada disso. Lamenjavel e musulmanamente, o parecer deu como 
optima a intervenção <lo Executivo Federal, par.a cumpri.T accórdãos 
do Supremo Tribunal, accórdãos que não julga exorbitantes do direito, 
pois termina dan<lo~o-s corno reconl1ecedores de direitos politicos a 
Deputados, membros da Mesa da Assemblêa, e com a virtude e capa-
cidade mirificas de fazerem Presidentes de Estado e ele iumiittil-os na 
posse elo cargo por quatro annos. Nestas con.dições, e de àccôrdo com 
·o proprio parecer, proponho a seguinte emenda sub3titutiv-a ao pro-
j ecto n. 3 B, para que a Oopmiissão tenha ensejo de se manifestar, 
precisamente, deante <lo texto constitucional, a qual doa poderes fe -
deraes compete decretar ou deci·dir sobre a sumpto de tão alta rele-
vanci.a. 
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Emenda ·substitutiva : 
Art. 1. ° Compete aq :Su1rnemo T ribunal Federal, nos processos 

de habea.s-c<Yrpws, ju1gar e decidir dos casos de -dual~dade de Governo 
e de legislaturas nos Estados, sendo vedado a qualquer dos outros po-
dems • federaes negai· cumprimento ou revêr as .sentença:;:; proferidas 
em taes feitos. 

Art. 2. 0 No exercicio ·desta . attribuição o :Supremo · Tribunal 
poderá: . ' . 

a) interpretai· ps regimentos internos das legislaturas do3 Estados; 
b) immittir na posse -dos respectivos cargos e por todo o prazo 

de .su11 duração oa membros das legislaturas, ou os Governad.ores b 
Presidentes . que hou'Ver julgado legitimas. · 

Art. 3.0 O Poder Executivo a·brii'á . os crea.itos necessarios para 
o cumprimento das sent~nças a · que se refere a pre.3ente lei; re·vogadas 
as disposições em contrario. · 

.Sala das sessões, 1 de dezembro de 1915. - Fat1'-ia Souto. 

De inteiro -accôrdo ainda com aa conclusões a · que chegou · a maio-
l'ia da Commissão, decidindo-se por um facto - que lhes pareceu con-

. summado, no cas-o do Estado do Rio de Janeiro, apezar de sustentar, 
brilhantemente, em varias topicos do parecer a. do.utrina constitucional 
da competencia privativa do Congres.so p_ara dirimir conflictos fun-
clámentalmente políticos; de· accôrdo ain;da com es~a mesma extraúha 
dowtrina do parecer, que attribue .gi_ actos nullos e inconstitucionaes, 
qual, na especie, a intervenção exorbitante do :Suprem.o Tribunal em 
questões de natureza das acima referida·a, capacidade jurídica ·para 

· crear situações politicas e eleger Presidentes de Estados, proponP,o a 
seguinte emenda ao prójecto n. 3 B, de 1915: 

A~'t . Compete ao Congresso Nacional decidir privativamente 
no3 casos de dualidade de governos ou legislaturas nos Estados, cum-
prindo tão sómente ao Execl.lti vo F ederal acautelar a or-dem publica, 
.si ella fôr ou _,estivei: perhn·bada, até o pronunciamento definitivo do 
Congre3SO. 

Art. A presente lei não r,e ·applica ao caso oécurrente no E stado 
<lo Rio de Janeiro, por .s'e tratar de um -facto co:nsum;in,aão, deante 

. da · intervenção do Suprem.o Tribunal em ordem de habe.a.s-éorpus, que 
foi cumprida, manit ·milit.ari, pelo Executivo Federal. · · -

Art. Ficam ap·prova-daa -as despezas feitas para i3xecução da 
sentença de habe,as-corpilS, que motivou a interv,enção, bem com.o 
aperto o credito de 300 :000$ para as · que forem necessarias até a expi-
ração do mandato que ella legitimou; rnvogadas· as disposições em 
contrario. - Faria Souto . · · 

De accôrdo com o parecer da maioria da Oommisaão, abaixo tran-
scri pta, id est : 
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"Quando a materia de um pleito intei'essa a existencia de ji~re 
<le 11111_ Governo, deve ser considerada "puramente política", e, por-
tanto, alheia ao dominio da Justiça (Pomeroy. An intro<Ílucti.on to 
Hie Const·ihtcion'(ll Law, pag. 624, §. 7 46). As decisões do Governo 
Federal :sobre os casos de dualidade no Governo dos Estados, · sendo 
puramente politic.as, não comp.etem ao Poder Judiciaria, dizem-n'o 
Hare (A·inM·ican Consti:tutional Law, 1, pag. 129), Baker (Amwtatecl 
Con,çtiti1.t-ion of the Un.ited St.ates, pags. 123 e 232). EUiot, Carson 
e outros constitucionalistas americanos. 

Entre nós, releva notar a opinião do mais abalizado entre todos 
o3 jurisconsultos, o qual, enumerando 21 exemplos, ·que " abrangem, 
quasi de .todo, a orbita dos podeTes entregues á discreção da legisla-
tura e do Presidente'1, inclue entre .elles o caso do reconhecimento de 
Governo legitimo nos . Estados, quando contestado entre dua3 parcia-
lidades. 

"'Disputam, em um Estado, a legitimidade de dous gov.ernos dif.-
ferentes. E' judicial .a pendencia ?' Não; ·porque os ·direitos em lide são 
funclame·ntalmente pplitico3." (Ruy BaTbosa, O Di1'eito do Amaztmas 
ao Acre 8eptentri'onal, vol. 1°, pags. 162 e 163)." 

No caso occurrente no Estado do Rio de J aneil'o: 
"Assim procedendo, o tp r. Presidente da Republica Tevelow a mais 

nítida comprehensão dos seus altos dever?s, e, ·por igual, o mai3 rigo-
l'OSO Tespeito aos princípios constitucionaes, que lhe cumpre fielmente 
guardar,. pois encaminhou fl reqüiaição ao Poder Politico por excel-
lencia, isto é, a:o C;ongresso Nacional, ao qual compete ci fci.culjdade élJe 
intervÍ1', sempre qiie 'ª perty,rbaçã.o oo ordem jwridJica 1w E sta.do, en-
volver qwesl:ões re;lir.Ltivas á uerJficação da legitimidade de qi1alqv.,er dos 
orgiiio.s d.os poderes locaes." 

Substitua-se o .projecto n. 3 B, pela ssgu'inte emenda substitutiva: 
ÂTt. 1. ° Compete priv.ativamente ao Congresso Nacional decidir 

das questõe.s de dualidade de governo3 legislativos nos Estados, cum-
prindo tão sómente ao Executivo F ederal acautelar a ordem publica, 
si ella fôr ou estivei: perturbada, até que em definit ivo se manifeste _ 
o Congr.esso Nacional. . 

Art. 2.0 No exercicio d13sta attribuição constitucio1rnl o · Ocmgres30 
decretará obrigatoriamente -o direito existente·, na especie, concluindo· 
pelo Teconhecime.l'l.to da legitimidade de um dos poderes em conflicto. 

Paragrapho unico: •Si nenhum dos poderes em conflicto ee rnvestir 
dos caracter~s especificas da legiti~1idade, o Congresso Nacional decre-

. t ará a nomeação elo intel'Ventor federal, traçando-lhe as normas de 
acção para o restabeJ.ecimeri.to da vida co11.>ni1 ucional do Estado . 

. .Art. 3.º Todas as vezes qwe, para acautelar a ordem publica alte-
rada, haja o Executivo Federal de exercitar a attribuicão conferida 
pelo art. 1°, poderá para esse fim abrir os. necessarios. c;editos. . 

... 
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Art. 4. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sal:-i das sessões, 1 de de,wmbro de 19;15. - P{JJ'l·ia Soido. 

Accr~scénte-se dep;is das palavra~ "perante a qual tomou po3se" 
o seguinte: "aberto para .·esse fim o credito ne·cessario até a quantia 
de duzentos contos de réis", e o mais como está. 

Sala das sessões. - Faria Saido. 

Deante do embaraço "inextrincavel eni que o parecer da maioria · 
da Commissão collocou a questão sujeita a seu exame, e, ·servindo-me 
dos mesmos fundam~ntos expostos e transcriptos na emenda n. 1, por 
mim apresentada, chega-se sem esforço á seguinte conclusão: 

·Parece que a maioria da Commissão entende que só ao Congresso 
N aciçmal compete a attribuição constitucional de dü·i:mfr os casos de 

·dualidade de governos ou de legislaturas nos E atados. Parece. digo 
·éu; e não o affirmo, deante das incongruencias e swbterfugios do pa-
Tecer. Nada é possível affirmar, deante -das evasivas e contradicçõe3 
que dão lagar a conclusõe3 absolutamente e diametralmente oppostas. 
O que se nota, evidentemente~ é a bôa vontade de pôr te·rmo immediato 

·ao conflicto, embora sacrificando thesea e doutrinas que a propria 
Oommissão classificou, e bem, de pacificas. A mim se· iue a.figurou que 
rnria melhor o contrariü·: sacrificar um pouco . da bôa vontade no 
aço-damento de terminar o conflicto, sem sacrificar nunca as the3es 
e doutrinas p acificas de direito constitucionai. 

Mas, voltando ao parecer. Pelo qu·e nelle está escripto em muitos 
textos, além elos transcriptoa na emenda -ele n. 1, a maioria da Com-
missão enten<l<:i que a attribuição a dirimir conflictos da ordem do 
ele que se trata é privativa elo Congresso. Assim é que applaude sem 
reservas o acto do Governo submettendo ao conhecimento do Con-
gresso, e chega mesmo, á fls. 4 do impresso, a julgar que o projecto 

· <lo Senado era_, em certa época, opportuno. 
Nestas condições, o parecer dá a sensação de uma convicção con-

cludente pela competencia do Congres-so Nacional, nos topicos citados. 
I sto não importa guie o pare·cer, antes e depoia .-desses mesmos topicos, 
conclun -de modo diametralmente opposto, pelo re·wnhecimento da • 
legitimidade da_ intervenção do Supremo Tribunal, quer quando ap-
plaude, sem reservas, o cumprimento dos respectivos accórdãos rela-
ti vos á Mesa da Asaembléa, quer quando applaude sua execu ção com 
Teferencia á immissão m.wni1, rnilifori, na posse do cargo de Presidente 
dó Estado, quer ainda quando diz textualmente "q1i,e, é incontestavel 
qi.~e wn.a, sentenç{{, dc1, Si1,premia Oôrte re.solV'e conchn'i'iv,(J)mente a 11wü-
r i,a em litig1:0, não está sujeita á revisão de ou.tr.o podJ.err, winda gv.wndo 

· exorb·itanle". Mas, o parecer não diz nunca que tal sentença foi, na 
especie exorbitante. V Re dando sempre o facto como consumma-do, e, 



.. 

- 496 

por ccmrnguinte, como exgotados os poderes de acção dos demais orgãos 
do Governo. E, para terminar o embroglio su.stenta, in fine, que o 
reconhecimento da Legitimidade, no caso, foi feito pelos proprios po: · 
deres locaes. Tangenciou todas a·s ·questões de direito e evitou todas 
as círcumstanciaa do caso. 

A tangente pela qU'al se esgueirou o parecer é uma tJ:istezá: é o 
facto dado como consummado. E, para chegar a esse resultado, declara 
que ôs orgãos dos poderes locaea - o J udiciario e a propria legisla-
tura litigiosa - ·aão orgãos capazes e competentes para legitimar um 
dos governos, para dirimir· o conflicto de dualidade! 

'Pois si ·.se arguia de illegitima essa mesma Legislatura, e foi essa 
e não outra a origem do conflicto? ! Que importa para o direito, que, 
estando ·a questão siib jndice, affecta ao éonhecrmento· do ·peder com-
petente, que é o Congresso, que alguns membros de um dos poderes 
litigiosos ·.:;e t ransportassem para o outro, desses poderes, tambem liti-
gioso? . 

E eu resalvo neste momento, perante a historia, a dignidade de 
grande numero de Deputados á ÁBsemb1éa Fluminense, pois nem todos 
compar::!ceram ás ·aessões, e ·dos que compareceram, grande parte resal-
vou. os principios e direitos pelos quaes E'6 vinha batendo. Mas vol te· 
mos ·ao assnmptu. O que 

1 
o parecer _sustenta é, poia, uma petição de 

principio e uma doutriny1 perigosa e subver.siva. Posto de parte o 
Poder Juaiciario, . cujo p~·onunciamento mtnca ·se deu, por.que o pro-
nunciamento elo Poder J }ldiciario só ee pó de dar em especie, e e.sta 
nunca existiu desde que nenhum processo jndicial foi movido ou inten-
tado, visando o reconhecimento da legitimidade do Executivo Estadual. 

Nada valé allegar qµe elle cU'mpre as leis decretadas por uma 
das aasembléas litigiosas, visto como, no anuo transa.cto cumpria as 
leis da outr.a ·das assembl~as tambem já litigiosa a esse tempo, o que 
demonstra, pelos resultadp.s, que isso em nada alterou os termoa da 
.questão. · 

Entregou:, pm.'tanto, o parecer o reconhecimento da legitimidade 
da legislatura litigiosa á propl'ia legislatura litigiosa. 

Por outro lado, entregou o rnconhecimento da 1egitimidade do 
Ex~cutivo á legislat1u·a Ftigiosa, a es'sa meama, que Teconhecêra e 
empossara o E xecutivo Ftigioso. E, para fechar o circulo vicioso, 
entregou o i1econhecimento da le;itimidade da legislatura litigiosa 
ao proprio Executivo litigioso . E,· como taés poderes, ·.3e reconheceram . 
mutuamente, o parecer -conclue musulmanamente que ",está normali-
zada a ordem jurídica"! · · 

E' uma petição de principio, é um circulo vicioso, é uma doutrina 
i1erigosa e subversiva. · 

Ü p arecer SU'3tenta fOdos este3 absm'dos, empurrando a respon-
sabilidade para o reconhe.cimento da Mesa da Assembléa, ·por habeas-
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corzJUs, do Supremo Tribunal. Nestes termos, proponho~ com oa ~un
damentos do par~cer ·e deante de suas l'azões de dec1dn, a seguinte 
emenda substitutiva ao projecto n. 3 B, de 1915, (n. 3): 

Art. 1. ° Compete .a:o l:'oder J udiciario local e ás legislatl?-raa esta-
duaes, Teconhecer a legitimidade dos respectivos governadores ou pre-
sidentes, nos casos de conflicto de dualidade entre e3te3. . 

Art . . 2 . 0 Si houver concurrentemente com ·o conflicto de dual i-
dade de governadores Oü presi&entes, dualidade de legislaturas no 
mesmo Estado, ·será competente .aquella que .fôr reconhecida legitima, 
em virtude de h.a,b,eas-corpus do Suprem.o .Tribunal Federal. 

. Art. 3 . 0 A .adheaão de membros de uma das legislaturas em cou-
flicto á outra legislatura importa no r.éconhecimento da ·legitimidade 
desta -qltima, e neste caso, ·e esta a competente para dirimir o conflicto 
de dua lidade de governadore-s e presiclentee .. 

Art. 4. º Revogam.-Ee as disposições em contrario. 
Sala das sessêjes, 1 de dezembro de 1915. - l 1'•1L1"i.a ,S.oiito. 

SiEtSSÃrO DE 24 DE DEZEMB·RO 

O Sr. Fã.ria Souto discute o projecto n. 3 B, determinando a 
intervenção ·no Estado elo Rio de J aneiro, para assegurar ao Dr. Feli-

ciano Pires de Abreu Bo·dré Junior, o livre exel'-
Disc. '!icio das funcçõ•es ·de · P resj<lente d9 mesmo És-

taido, combatendo o parecer ela maioúa da · Oom-
nÜ 33ão de Finanç:i.s, contrario ás emendas que formulou e rehis-
toriando os antecedentes políticos e legaes _do chamado " ·Caso Flumi-
nense", para SUE-tentar a incongruencia ela del'beração que se pretende 
tomar deixando no poder quem 11ão foi regularmente eleüo, <le maneira 
que o Estado do Rio de Janeiro terá um Presidente imposto pelo 
Pod.er J udiciario e não eleito pelo povo e reconhecido pelos seus orgãos 
competentes. -

Vêem á Mesa., são succeasivamente lidos, apoiados e postos em 
discussão com o parecer da Commissão, os ~..eguintes requ0·rimentos : 

N. 1 - Requeiro, sem prejuízo da discusoão, que á Commisaão 
de Oonstitu ição e J ustiça, sej a devolvido o projecto ii. 3 C, de 1915, 
afim · de que inte·rponha parecer sobre a seguinte emenda ~·ubsti:tutiva : 

Reque_ 
rhnenü»s 

Art. 1.0 ·Compete privativamente ao Con-
gresso Nacional 'decidir das qwestões de dualidade 
de governos legialativos nos E stados, cumprindo 
tão sómente ao Executivo FedeTal acautelar a 

01·dem publica, si ella fôr ou estiver perturbada, até que em definihv0 
~ rnanife2te o Congresso Nacional. 



Art: 2.0 H o excrc1c10 d.esta att~·ibuição c_on&tituciour. l o Oon-
g ··esw decretará obrigatoriamente o ·direito existente, na_ especie, con-
cluindo pelo reconhecin:ento da legitimidade de _ um elos poderes em 
conflicto . . . _ 

Paragrapho unico. Si nenhum do3 p;i-deres em conflicto :Se revestir 
dos caracteres específicos ela legi.tim'.<lac:.e, o Oongre&3o Nacional dec:e-
ta rá a nomeacão <lo in te1·ventor federa l, traçando-lhe as normas d-e 
acção para o ;estabelecimento ela vid3. constitucional do Estado. 

Art. 3.0 Todas as vezes que, parn acautelaT a -ordem publica r,l:e-
rada, haja .o ExE:cutivo Fed.eral de exercitar a. attribuigão conferida 
i1elo art: 1°, poderá ;para es;;e_ fou abril' os necessa rios crnditos. 

Art. -'!·.'º R evogam-rn as disposições em contrario . 
.Sala das ses:-õ-es, 24: de d·azernbro de-1915. - Fcir-ia 801.to. -

N . 2 - R equE:iro, sem prejuízo da di sclrn~ão, que á Coum1Ü;são 
de Oonstiluição e Jn,3tiça', sej a devolvido o projecto n . . 3 O, de 1915, 
afim de que interpollha. par<lcer sob1,e a seguinte emenda substi-
tut iva : 

Art. 1.º ·Compete [o Poder J ucliciario loc:i.l e ás legislaturas esta-
duaeE-, reconhecer a lcgitimid ade dos respectivos Govem.adores ou 
Presidentes, nos casos dc1 conflicto d-e dualidade entl'e estes. 

Art. 2.º Si houver concurrenternfülte com. o conflicto de dua lidade 
de Governadores ou Pn:isidente~ , dual idade ele legislatura·s no me3mo 
Estado, <erá competente aquelh que · fôr reconhecida legitima , em 
virtude de hab.eas-co1pus do Supremo Tribunal Fed.eral. 

A1·t. 3.0 J'i adhesão ele membros de uma das- legislaturaa em con--
flicto á outra legislatura impcrt,-i, no reconhecimento da legitimidade 
desta ultima, •e, neste ca~o, é esta a compet-ente para dirimir o confli cto 
de .dualidade de Gov.e.;mado r'-es e Presidentes. 

Art . 4.0 Revogam-~e as dispo3ições em contrario. 
Sala das sescõ-es, 24 de cJ..ezernbro de 1915. - Faria Souto .. 

N. 3 - R equeiro, sem prejuízo da discus2ão, qü<l á Oommis~ão 
de ConstituiçãQ e Jn·:,(ç[I, Eeja devolvido o pro je·cto n. 3 O, de 1915, 
afim de que interponhEJ. pai'-ec.er sobre a seguinte emenda substi-
lutiva: 

Art. 1. 0 O Presidente da Republica norne·ará um interventor fe-
dera l no E s.tado do· Rio de Ja neiro, para o fim de se proceder all i, 
immediatame111-e, á eleição para o cngo de Presidente, vao·o em vir~ 
tude da iJlegitimidade do man dato d•e ~mboa os cidadãos qu~ di sputam 
o Governo naqu-ella ci rclJmscripc:ão. . · 

Paragrapho unico . . Os poderes -do interventor ces::;arão c.om a 
pos 0e do cidadão que fô r r·cco11hecido- pela Assembléa Leo·islativa do 
E&ta-do do Rio, cumprindo-lhe, e.mquanto d~rarem os pode1~s ela illter~ 
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veu.ção, vdar pela .gua1da <la Constituição e das leis existentea no 
Estado e prcmover as me-elidas de governo nec.essarias e indispensaveis 
á garantia da ordem e da tranquillidade, propulsionando o progressó 
e a grandeza economica do E stado. 

Art. 2.0 O Goworno abrirá os creditas necessanos á execução <la 
presente lei, até o m1ximo de 300 :OGO$; revogadas ais disposições em 
contrario. 

:Sala das sei>sões, 24 de d·ezembro de l915. - ·Faria Souto . 

N. 4 - H.equ~iTo, sem p rnjuizo ela . discm 1são, que á Commissão 
de Constituição e Ju·3tiça, seja devolvido o projecto n . 3 C, de 1915, 
afirn de que interponha parecer sob1,e a seguinte emenda substi- · 
tutiva: 

.A.rt. Con~pete ao Congrez-so Nacional decidir ptivativamen te 
nos casos de duaLdada de governo ou ele legislaturas nos E stados, cum-
prindo tão sómente ao Executivo Feder al acautelar a ordem publica, 
si elh fôr ou estiver peTtw·bacla, até o pronunciamento definitivo do 
Congresso. . · 

Art. A prer.ente lai não se applica ao caso occurrente no E stado 
do R~o de J aneiro, por rn tratar de um facto c.01i.s11.umml!.ado, deante da 
intervenção do ·Supremo T ribun al em ordem ele h.ab0as-co1'pus, que foi 
cumprida, manii milifrwi, pelo Executivo Federal. 

Art. Ficam approvaclaa as despezas feit as para execução da 
sentença de habeas-corpus , que motivou a intervenção, bem como aberto 
o credito de 300 :000$, para as qlXB ÍOTem necessarias até a expiração 

. do mandato que ella legitimou; l'evogad as as disposições em contrario. 
Sala das ses::õ·es, 24 de d·ezembro ele 1915. - Faria Saido. 

N . 5 - Requeiro; rem prejuízo el a cliscus::ão , que á Commis3ão 
ele Con sti tuição e Justi ça, E•eja {levolvido o proj.e·cto n . 3 C, ele 1915, 
.afim de que interponha par-ecer sob11e a seguin te. emenda sub "lti-
tu tiva : . 

Art. 1.° Compete ao .. Suprnmo Tribund F·edera l, nos procesrns de 
habeas-co1·pi1s, julgar e decidir dos caso~ de dual i·dade de Governo e 
de legislaturaf:. nos E Jtaclos, rnnclo vedado a qualqu!')r elos oútros pode-

. rn3 fecleraes negar cw ri.primento ou revêr as sentenças proferidas em 
taes feitos. 

Art. 2. 0 N o exerc:cio desta r, ttribuição o Supremo. Tribunál po-
derá: 

.a ) in terpretar os regirnen tos internos das legislatura3 cios E stados ; 
b) immittir n·a po%e dos respectivos mandatos e por todo o prazo 

de sua duração os membros das ~egi slaturas, ou 03 Governadore1 e 
P residentes qµe 1\cuver . julgado l.egitím os, . · 
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Art. 3.0 O Poder Executivo abr:rá os creditos ·ueoessàrios para o 
ciimprimento das .sentençaa a que se refere a presente lei ; reyogada:J 
as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 24 de dezembro · de 1915. - Faria Souto . 

E' encerrada a di.scms·ãÓ unica do parecer da Comniissã J de :Fi-
nanças sobre as emendas do Sl'. Faria Souto. 

---,- --

·SE·SSÃ O DE 29 DE D·EZEMBRO 

· O Sr. Co·sta Rego (*) - .Sr. Preaid•ente, a Oamara vae hoje 
manifestar-se áct!rca do caso politico do Est•ado do Rio, 'tão agitado 
pelas paixões partidar'.as, que influiram na situação do Governo pás-
oado e que se vieram arra·atando .até o começo do Goven10 do .. sr. Wen-
cosláo Braz. 

Inscripto par~ ~allr r na discus3ií.o desse , impo'rtant~ assuinpto, 
por duas vezes desisti ·dy1 palavra, <X:dendo ,:i, rogo ele amlgos a quem 
rn~ito pre~o, e parn ql\e não conti~uas~e a ser feita em tor.no <lc 
mmha attltude uma exploração partidarrn, tanto dos adversar1os dti 
nclual Governo do Esta.do do Rio como dos válidos do Palacio do 
Sr. Nilo Peçanh.a. 

O aspecto politi<;o dessa ·questão decorreu principalmente d:i. c.on-
tcncla en1 torno da sucoossão elo Sr. Marechal Hermes, quando, como 
se sabe, as forças politicµs do Brasil quasi se scindiram .a-0 meio, pro-
,:ocafrdo .a solu\ão concifiatoria da candidatura do actual Presidente. 
o lado da . que~tão mai-s interessante, porque foi aquelle que verdadei-
ru11iente impressionou todo o paiz, foi o político. A luta pela succes-
são presidencial do E 'tado do Rio participou grandemente e parti~ 
ci pou quasi exclusivame:·Dte daa mesmas p~~ixões que se ·<legladiavam 
om torno da luta .pela swccessão do Sr. :Marechal Hermes no .Governo 
da Republica. 

Inscript-0, .Sr. Presidente, pa-ra fallar sobre . esse i.:r.sumpto na· 
tfo::mssão respectiva: do projecto, tendo, pela·s razões 11 que j-á alhrdi, 
por ·duas vezes desistido da pab.vra, pediria a benevolenciu cfo V. E::t. 
e de toda a Oamara p~ra ar,roveitar, .si assim. posso diZ€r, o câmpo 
neutro d.a hora do expediente~ para dar de antemão as razões do meu 
voto no caso . . - · 

( •) Discurso proferido na hora do e':(pedlente. Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. Presidente, e3te caso apresenta uma originalidade que o di ~
tingue de todos os outros, de in :'ervenção, havidos na Republica, e que 

. é a do suppo3to conflicto qu:e a s.entença do Supremo Tribunal mau-
. d.rndo empossar o .Sr. Nilo, suscitou entre los :poderes (politicos <la 
Nação, em <livergencia corn o Poder J udiciario . N enhnm outro epi-
sodio de intervenção apresenta, na Republica, e3te aspecto .e seria 
curioso que só agora elle fosEe aventado, quando em tantos outros 
ca:,os as p'lixões politicas e os intere~·~es de pari.ido souberam tamhem 
provocar a protecção tutelar do Poder J udiciario nas questÕf.lS tida> 
corno eõsencialmente politieas e de constituição de poderea politicos. 

Ba.st ~ , Sr. ·Prer-·i~fon te, recordar o qt.-c neste sentido se tem d~do 
desde a proclamação da. Republi ca. O primeiro pedido de intervenção 
federal, quando .ainda estavamos nas experiencias iniciaes do regímen, 
foi feito nesta Casa a · 1 de julho de 1892, por meio de uma indicação 
fundamentada pelo repre·êentante 1Su l rio-grandense Br. Demetrio 
Ribeiro. Tratava:se de ventilar a questão da divergencia entTe rr 
Constituição Estadual do Rio Grande do Sul e a Constituição Federal. 

A indicação do .Sr. Demetr:o Ribeiro aproveitava a opportnuni-
<lade da acces·a luta civil, então dominante no Rio Grande do Sul, 
e pedia que em face <la commoção interna, que então se veriiicavà 
naqudla unidade da Fedei·ação, a Cqmmissão de Constituição e Jus-
tiça praticasse o que lhe devesse eompetir, de conformidade com as 
attribuições <lo Congreaso e de accôl'do com os altos intere·s<es do paiz, 
em rela~ão á situação do referido Estado. Era o p1,imeiro. caso de 
intervenção suscitado na Republica; era elle urna questio, como . se 
vê, de constituição de poderes publicas . 

. No anno f.eguinte,. em 10 de maio de 1893, foi lido no Senado o 
telegramma da Cama1;a dos D<ilputados de Pernambuco, communi-
cando que appTovar.a a moção do Si-. Martins Junior, pedin do que 
fosse communica,da ao Congresso .a situação anomala do E sta.do, 
sujeito, accrescentava esse doou.mento, á franca dictadura do Governo 
tlo Sr. Barbosa Lim a, que, tendo sido processado por crime previF.to 
na lei de respons.abilidade, se obstinava, entretanto, em continuar no 
cargo de Piiesidente, 'e er.a nelle mantido pela força material. 

Havia no bôjo desaa reclamação uma ql,lestão de legitimidade 
de Governo: questão .ainda de constituição de poderes politicos·. 

Em 20 de maio do mesmo anno, voltava a ser debatida no Senado 
a questão da anomalia ou, si o quizerem, da originalidad.e constitucio-
ual do Rio Grande <lo Sul. Era levada essa questão ao Senado pelo 

·Sr. Theodureto .Souto, que aprerentava projecto pedindo a. n ome11ção 
de um inte1:ventor para aquelle Esta·do, cu.io mandato cessaria logo 
que fosse restabelecida a ordem e a tranquillidade publicas alli, '!ntão, 
alterndas. 
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Kão havià ainda neste ·caso ou neste pedido de interV:enção ne-
nhum ·confliéto com o Poder Judiciario; era ··uma questão · que se· 
relacionava com o. previsto nos para.graphos do art. 6° da Constituição 
Federal, o que ãutoriza a intervehç.âo púa o rnsta helecirnen~o º.ª 
ordem pwbl;ca. Em 18 de maio do me<>mo anno, o Sr. Demetno R1-
beiro renovava na Câmara á sua indicação, insistindo por uma solu ção 
constitucional para a crirn revolnêionaria do Rio Grande do · Sul. Erá 
ainda ·O problema de inté venção, encarado sob seu aspecto consti-
tucionaL · · · 

Em 28 de junho, ainda do mesmo anno_, na Oamara, o Sr. Depu-
tado Valladares offerecia á consideração de seus pares o projecto ele 
lei sujeitando o Rio Grande do Sul ao rngimen da Constitui_ção elo 
Espirito Santo, até que a ·Constituição desse primeiro Eataclo fosse 
reformada. · 

Era aind.<i. o inte·r.esse politico dos adversaTio·s elo Governo elo Rio 
Grande do -Sul que insi stia na iécla da divergencia entre a Consti-
t1lição Federal e a rConstitui ção ·daquel1e E 0 tado, com o fito de operar 
uma modificação politica e quiçá partidaria, que attendesse aos "eus 
interesses politicos. 

Esse projecto não fot julgado objecto ele deliberação, por sessenta 
e quatro votos contra ses~enta. 

No anno seguinte, O}ltro. pedido de interv.enção federal foi aprfl-
sentado na Camara dos Deputa-elos, em sessão de· 16 de nóvembro, pelo 
Sr. Geminiano Brasil, que · advogava a intervenção, para que foss·a um 
determinado Governador do Ee.tado de Sergipe obriga<lo a garantir 
uma determinada .Assembléa Legislativa . Havia ainda no fon<lo cles~e 
caso uma. questão a.e constituição de poderes politicos . .Ainda nelle, não 
~ v<úificava o conflicto que alguns pretenc1em enxergar no do . Estado 
do Rio, entre 03 poderes politicos da Nação e o Poder J udiciario. 

Em 25 de maio do anno seguinte. o Sr. Zama r·equeria a nomeação 
· rle uma Oommissão Miixj;a uara conhecer da representacão do Poder 

Legislati.-o da Bahia, solicitando a providBncia que fosse iulg;:tda 
conveniente, para ser mantida a fórma r-epublicana federativa n.a- · 
quelle Eshvdo. 

Oontinirnva, portanto, Sr. Presidente, a apparecer em um oaso de 
intervenção federa l nos E stados unia questão, exclusivamente, de con-
stituição de poderes politico.s locaes. 

Em 1 ele junho do 111esmo anno, o Sr. Cunha Lima propôz medida 
l<1 gi~l íltiv-a no sentido de serem consideTa:das nullas as leis votadas nM 
FHados que fosrnm attentator;as e violadoras da Conatituição Fedenil. 
f' Pria inutil. Sr. Pre~ide·nte , que eu assignalasse aqui o interesse occ::t-
sional que havia nessa proposta, relativa á politica da Parahyba; · da 
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qual o :Sr .. Cunh·a Lima, ilaquelle t·empo, era como ainda hoje é, repre-
sen tan te nesta Casa. A indicação foi, a éeu pedido, retirada. 

E1rvclvia dla, tarnbem, uma qlú:7stão de constituição de poderes 
politicos; nella não havia · apparccido a supposta diveTgencia ou o 
suppóstó· conflictó entre os poder•eE· politicos d.a Nação e o P o{:ir 
J udiciario. 

Em J.°8 de julho do mesn:io anno, o -Sr. Martins Junior requcfr::m 
na Camara !'!- nonveação de uma Comreis~ãJ E$p~cial de cinco mem· 
bros que, á, viEta dos documentos que lhe fo3rniu fornecidos, déssc 
parecer, dentro do mais breve tempo. possivél, wbre a terminação elo 
pm·iodo goveni.amental ele Pernambuco . Era .ain.da, Sr. Presidente, a 
que2tão ela legitimidade elo Governo do Sr. Barbosa Lima - ~ra a:n ~rt 

' urna questão . de constitu'i~ão ele poder·es politicos locacs nos Estadês. 
Em 12 -ele junho ele 1895, E.urgiu na Camara o primeiro pedido 

de intervenção para o E atado elo Alagôas, subscripto pela bancada 
alagôana, então composta. clo E· seguintes membros : Srs. A.ranjo Gócs, 
Fernando Li ma, Rocha Cavalcanti, Octaviario Torres e Carlos J ergo. 
Requerel~arn ,•SS·ses Deputados que a. Commissão Mixb:t, encaTregaela eh 
reguhmentação elo a:·t. 6° da Constituição, se pronuncia,3se sobre a 
legalid ade do Governo do Sr. Barão ele Trai.pú, como Governador, e 
do Sr. José. Vieira Peixo to, com.o Vice-Govemador. Era ainda, 
Sl' . Presidente , tra_zida á Camarn uma questão ele con2-ti tuição áe 
poderes póliticos loca·0s no E stado de Alagôas. · 

Em 23 dB setembro do mesmo anno, a ·Coimnissão ·Mixta apre-
sen tou um pro je·cto de intervenção .em Sergipe, com o fim de as3egnrar 
o e:x:ercici o da As:-ernbl.éa ·Legislativa , cmwocada pelo Prnsiclen1c Cala-

. zans, n a villa elo Rornúo · elo Catt-ete, naquelle Esta<lo. Esta vamos 
11.inda, Sr. Presidente, em face de uma questão de legitimicla·de ele 
Governo . E st.? dual, em face, portanto, de uma questão de constit,uição 
de poclei;es políticos esta dua es. Não havia ainda nesse caso de Sergipe 
o hoje tão propala dó confli cto entre- os po·deres políticos da Naç ão 
e à Poder Ji.1·diciario . . 

Dessa data decorreu um prazo de trn~- annos, em que não foi -ap;-c-
>'entaclo ao Oongresºso nenhum pedido de intervenção federal nos E st::i-
clo~-, até qu.e a 8 de agosto ele 1898 surgiu a Mensagem ·elo . Sr. Presi -
dente ela R epubli ca submettenclo-lhe o caso da renuncia elo rSr. Fileto 
Pires Ferreira ao cargo de G·overnador do Estado do Amazonas. 

E ssa questão, Sr. Pres! dente, ainda hoj e é conhecida~ tratava-fe 
de um <locurnent-o falso ele re11lrncia, as.signado pelo Governador .d 'i 
Amazona.3, e ele que torna''ª conhecimento o Congresrn LegiElativú 
do Estado. 

A que.s tão politica foi largamente debatida na impi-ensa e no 
Congi:e·sso i. chegou-·2e mesmo a verificar .por meio de qiie fr11,c a falsa 



. l 

.- 504 ~ 

Peni111cia tinha · t'id0 . presente ao Ccmgre·sso· dq Amazonas, e n.a questão 
não havia ainda - continuo a ·a,asignalar - nenhum confhcto en.tre 
o.s. poderes .políticos da N açãp . e o .Poder J udiciario. . 
. A 25 de maio do anuo seguinte, 1899, foi levantada no Sen~do, 

·pdo representante mattocgrosaen<e Sr. Antonio Azeredo, a . qu"eStão da 
intervenção no Estado de Matto Grosso, com o fim de mante·r a ordem 
·publica alli alterada e ·dominaT a revolta que tinha· eatala-do naquella · 
unid-ade da Federação. 

0 -pedido de intervenção, alli, foi feito sob o fundamento do art. 6º 
da ·Constituição da Republica, embora nesse caso a l'Bquisição de inter-
venção não ·viesse, 'e.amo o· r>receito . constitucional dete.rmina,. mg11l:ú-
i.nente encaminhada pelo Governo locàl. · 
. Dessa data àté ao poateTioi: pedido de interv<mção federal nos 
Estados decorreram seis annos, .periodo durante o ·qual nenhum. outro 
pedido foi feito ao Governo da União nem ao Congresso_Nacional. 

. E' este, certamente, · Sr: Presidente, nos annaes da Republica, o 
prazo .mais .longo que existe em que não foram taes questões ord!n,1ria-
mente perturbadas · pela·s agitações ·de interesse político, susoitadas no 
.Co1igresso ·Nacional . 

. A 19 de julho · de 1905, foi lida na Camara a Mensagem do 
Sr. Presidente da RepublÜia. expondó o caso da dualidade no Governo 
do Eotado de Goyaz, qi.ie 1.e.e verificava em virtude de uma dmrlidade 
1mterior de · as;:emb.léa~ lepjislativas. . · .. 

Sabe-se, Sr. Presidente. do n~elmdroso aspecto pohtico qne es5a 
questão i·evestia, porqu·e o· Sr. Le.opoldo de Bulhões, então Mi'nisl)ró 
da Fazenda do Sr. Rodrfgues Alves, e-ra o interessado di_recto n_a 
intervenção, que não foi realiz3.da, de accôrdo com a opinião do Pre-
si·dente da RepU'blica, que 1~e não subordinou aos interesses partidar'..os 
de seu auxiliar. · 

Essa intervenção er"a ainda, no fundo, um caso constitucional, 
que envolvia uma · questão de cÓnstituição de podere.a políticos locaes; 
e eu 1)ediria licença. a V. :Ex. para continuar a assignalar que, eguaI-
rfiente ahi, ·se não verificava o sup.posto conflicto entre 03 poderes poli" 
t:icos ela Nação e o Poder Judiciai'io. · · · _· . · ·.· 

A 26 d: maio de 1~06, . o Deputadi:_ pelo Rio Gran?e . do Snl, 
s.r. W.enceslao Escobar, recfuer1a a nomeaçao de uma Comm1t:-são Espe-
Clal para, "revendo a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, 
pôl-a em harmoniq. com 03 princípios constitucibnaes <la União, onde 

. ella não · estivesse de . accôr;do com estes". · . 
Era, Sr. Presi-dente, muitos an~os depois, a qu-est.ão da diver1?,'encia 

entre a Constituição Estadual do Rio Grande do Spl e a Constituição 
Federal que voltava a levp.tar-se na. Camara, trazida por um Depu-
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fado daquelle Estado, com Ínteressea politicos e . partiâarios _. na. sua 
politica. · . · . · · ,. · · · .. 

' .A 27 de junho ·do-mesmo-anuo, era. lida a . :M:en.sagem do Pre&identeJ 
d'a Republica sobre a alteração da ordem pmblica, no. Estado ·de Ma.tto 
Grosso, · · 

Esses· fil:.CJtcis, Sr. , Pr-esidente, são quasi de hontem, todo.s os teem 
mais · ou menos em memoria. . 
. O Governo da. Republic-a foi obrigado. ~ mandar fi.O E&tado de 
Jv.fotto- Grosso uma- expedição militar, chefiada pelo Gener.al }).antas 
Barreto, com O· fim de restabelecer .a on:lem; . 

Era ainda uma questão de intervenção federal nos Estados, no 
interesse- da ordem material, conforme eatabélece µm dos paragmtphos 
do al't. · 6P -da Constituição. 

Em sessão da .O amara de · 1s de agostó do mesmo anno, o J;J resi-
. dente do Estado de Sérgipé requisitcni ·. do Go;verno FederaL a inter-
venção para manter a citdem publica alterada, d-izia S. Ex., pel:o Depu-
tado. Fawato Oardoso, que h&vi.a revoltado a policia estadual, com o 
ili ttii to ·de de pôr o Prnsidên te, . o Sr .. · Guilherme de Caro pos. · · 

· Essa questão é. semelhante, -em seus · fundamentos jurídico!'-, ' á 
ques~áo de Ma tto ·-Grosso, . resolvida .peb. e:Xpedição ·militar chefiada 
pelo General Dantas Barreto. . 

A 23 de agosto de 1907·, o. Sr, Preside:p.te da Republica: enviava 
ao Ooi;igr:easo uma 'representação cobre dualidade de assen:ibl{}as · no 
Estado do Espírito Santo .. Era ainda essa, Sr. Presidente, uma questão 
de constituição de poderes po:titi:cos locaes. (Pawsu .. ) . · 

Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex., bastante cõnstrangi<lo, que 
.íntervies•se ju'!ÜO ' a alguns doa illustrns continuas da Cama 1'a a·os Depu-
t1J,dos para me trarer um copo d'agua. (Ri.so. O -orador é (ktt.endi-do._) 

· Um pouc-o ·descedentido, agradeço :a g.enerosa interferencia de 
V~ Ex. e posso continuar a série de considerações que estava fazendo 
em torno do projt"cto de intervenção no Estado do Rio. . 

De então para cá. não f'allando sobre o caso ·do Eapirito Santo, 
a qlié acabei de -me referir, e em. que havia dualid·ad-e de asi.embléa;i., 
com excepção ,unica c;lo Estado .do Ceará, e da ·interve·nção <l_o E5tado . 
de A1agôas, esta ainda na forja; todos os .pedidos d-e intervenção. foram 
f(l.ttos p_a1'a o Estado do Rio . 

. · O Estado do Rio bateu nesse ;sentido o record da coiiti.mii.da<le, 
porque . para clle houve pedido de intervenção fodernl em 1908, e-1~ 
1910, em 1911 e agora o ,pedido sobre o .qual vamos a~liberar, . 

O ca?-o do Oeàrá, resolvido no Governo do Sr. Marechal Hermes 
da Fonseca, era um ca;:o de alteraÇão da ordem· publica .. , · 

·· O SR. OsoRro DE P Ar;v A - Ordem que foi alterada p<)lo proprio 
Governo Federal. · · . 

O SR. OosTA REGo - ... e os casos do Estado do Ri.o,· a que me 

/ 
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venho referindo,. envolvem, todos, questõés d~ co1;Ú;tituição .de po~'3:es 
políticos locaes, dualid;ide de assembléas e ele governos. ~ó no p-resente 
é'<l.RO appareceu a originalidade do supposto couflicto entre os, podere3 
politicos loeaes do Eatado do Rio e: o· Poc1er J udiciario. Portantp, 
em. 20 e t1ntos casos de intervenções federaes verificadas · desde · ~ 
proclamação· da Republica, este é o primeiro, .em que apparec.e . . a sua-
peita de tal conflicto.. . . . 

· Eu, Sr. ·Presidente, . começo desconhecendo ésrn conflicto, que foi 
vi~to apenas pelos olhos do interes..<::e partldario, pelo interesse politico 
de unia das duas facções que· Ee deglad.iavam no . Rio de J aneirb, a 
cuj a pre3são, peza-nie a.ssignalar neste momento_, ' Q honrado ·actu·al, 
Sr. Presidente <la Republica cedeu, quando convocou o Oongr.esso, 
ext.raordinariamente, para -sobre elle deliberar no começo deste -annQ, 

·Sr. Presidente, a respeito da exe-cução da sentença do Supremo 
Tribunal foi largo o debate tnva<lo .no paiz. E' elle de hontem; e;;tá 
no conhecimento 'ainda da Nação, . que . continú~ a sentir-lhe as puba-. 
çêes violentas, tra·duzidas no de·bate político aqui trav.ado .. 
· Muitos entendiam que o Sr. Presidente da Republic.a não d•évia 
exem:tGar a sentença do Supremo T :r:ibunal. A respeito da. competencia 
ou da opportun!d.a<le para intervir, teen:i. sido levantadas sempre oon-
troversias. . I · · 

.Os pontos de vista, . i:1-e~te - ·Écentido, são varios, são diversos, são 
rnult1plos. . · . . . 

M.a.s ha um ponto paqifico i10 nosso direito constitucional repu~ 
blicaúo: é .aquelJe em qüe se reconhece ao Governo Federal o direito 

· de intervir para executar as sentenças judiciarias. -A resP'aito dessa 
competencia nunca foi leva1ritacla a menor objecção, P, tornou-se preciso 
que o inte:r.-eBrn político e part·idario feridos surgis.sem, no caso do 
Estacl9 do Rio, para se cont·e-star ao Governo · da Republi.c.1, ao, Presi-
dente <la Republ ica o dever de intervir com o fim· ·de -:executar essa;5 
sentenças. · · . . 

No" interesse do cumprtmento ele uma sentença fe.c1eral, j~ se che-
gou ao ·recu-rso extremo df boi;nba~'de ar uma cidade ~berta. E.i;ttre-
tanto, os fa!E-os escrupulo;; çonstituc10naes, mas., na reahdade, os. mte-
resses paliticós de um parti~o iam, no caso do Rio, ao ponto de exigir 
que o Sr. Presidente da Republi ca não dé3&e cumprimento aó accórdã::i 
do Supremo Tribunal, q110 mandava empossar- no Governo o .Sr. Nilo 
Peçanha. · 

Chegavam esses inten~·S :-0-$ ao cu:mulo de desejar que o Sr .. Wen" 
cesiáo B_raz fos~e o primeiro Presidente da Republica que, pela pri-
meira vez, negasse execucão, em um caso tão debatido, em um caao 
tão sér10, a uma sentenç~ ·P.o ' Poder J udic~.ario, e allegava-se. a pre-
sumpqão de uma .questão po1itica dentro do accórdão do Supre:r.r;to Tri" 
hunal; affirmava-se que o· .Supremo Tribunal tinha de>Cidido '- uma 
questão politic.a, -
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O ·SI'. Presidente da Republica a'. nda des3à' vez subordinotHe á 
pressão das convenier1'cia·S políticas e. dos inte.r eS:Oê'S partidarios, então 
fortes e, mandando executar a :::entenÇa fez umâ declaração publica 
de que não .era ·aolidario com a doutrina constante do accórdão. 

Que doutrina havia, entretanto; no accórdão? Que é, em u-ltima 
analyse , doutrina? E' uni ponto de. vista sobre- m:üeria . controversa. 
E ' qual era, no. accórdão, a maforia cont ruvertid·a·? Qual el'a o ponto ae vista politico, doutrinaria, constitucional , que S•:l. encerrava no accÓr-
dãQ? Não houve nenhum. 

Houve uma .. Eeiit·ença dada ~m um caso juridico, .quB se· ~·éhcionava 
remotai:nente com um caso político. Houve uma sentença garantindo 
um di reito' privado, garaí1tiudo o dir.eito do Sr. Nilo P eçanha toniar 
-posse do Governo .do Est::tdo do . Rio, CO'mo já o havia feito á Mesa da 
Assembléa Legislativa, reunida em edificio por ella escolhido , ~ fone: 
cionando como Mesa legaL • _ 

A supposição da dualidade de governos, St. P1'esidente, nasceu da 
suppos:ção da du alidade de Assernbléae., e esta da. attitucle rnvolu:cio-
nari a da maioria, · recusando-se .a a·companhar a Mesa considerada 
l'egal e a com ella cooperar 1103 tra-ba lhos lagislativos. . . 

·A aharchia, ou antes, a presumpção da anarchia não foi suscitada 
pela sentença do Supremo T ribÚnal, mas provoea.da pela attitude par-
tidaria da maioria da Assembléa Fluminense, não querendo . acçimpa-
nhar a Mesa ,legal que se .reunia 'no eclificio que livremente tinha esco-
lhido, na. impossibilida.de de ee reunir no edific_io pToprio da Asoem-
·bléa. - . ~ 

Portanto, .Sr. Presidente, onde a dou:trina q_t1e existia no .accórdã0 
do Supremo ·T:ribunal e e.oro a qual o .Sr. Presiden td' da R.epublic:t 
não era sol!dario? Não; o- que o Sr . Presidente ela Republic::t queria, 
era não demomtra.r a sua solidariedade ·nem por este, nem por aquelle 
grupo. O que o Sr. Presidente da R epublica fez, foi, cumprindo o 
accórdão do Supremo Tribunal, ceder, entretanto, á pressão do partido 
que vinha do Governo do Sr. Mhrechal Herme~ , e. que ainda. erâ: um 
partido poderoso. . · 

O parecer ·do honrado Deputado Sr. · M; llà Franco é uma defesa 
habilissim::t e intelligente da attitude do Sr. Pre-si·dente ·da Republica, 
isso sob o ponto de vista politiêo. Sob o ponto de vista jµridico, a 
su a conClusão, si as.sim posso dizer, es·2encial, é que a dual idade de 
governos desappareceu com .a adhesão de uma das facções d·a Asserri-
bléa Legislativa á outra. 

De sorte , .Sr. Presidente.' que o Sr. Deputado Mello F ranco acceita 
que "u:ma fracção da Assembléa Legislativa Flumíneme, tendo reconhe-
cido P residente ·do E stado um determinado individuo, só pelo facto 
·ele se reunir á outra fracção, Tevoga o seu acto anterior, em uma sen-
tença, 1em uma TesoluÇão pe-tfeitamente i rrecorriVBL Então só ·pelo 
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facto do3 Deputados' da maioria re".olucionaria que obedecia á orien-
tação política .do 1Sr. Oliveira Botelho, terem começado a collaborar 
co:rp. os Deputados ela fracção Nilo, só eJt·e faeto invalida _o ac;to ante-
rior ·da maioria e a .sua resolução perfeitapiente irrecorr1vel, quando 
reconheceu o adversaria do .Sr. Nilo? · 

Sr .. Presidente, neste ponto, peço Lcei:iça para ~ubscrever as pala-
v~·as elo Sr. Deputado V.espuc;io de A.breu, qua11do diz no se~ parncer, 
F: lativo ás eme11das offerecidas . ao projecto pelo .Sr .. Faria Souto, 
que as razões 'jurídicas do Sr. Mello Francp i:,e .subo1'.c\i.naram e ~tã.o 
subordinap:as a. razõe·s políticas e ·pe.'lso.aes dos gyrasóes da politiea 
fluminen&a. E eu a.icrescentarei: daquelles que não querem viver no 

. mundo da lua e. qne não po·dem vivel' sinão amarrados á cauda ·do 
poder. 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre 'Deputado que a h.ora do 
expediente esüí. finda. . 

O SR. OosTA REGO - Peço a V. Ex. benevolencia . para concluir 
aa minhas considerações dentro de tres minutos. 

Não voto, Sr. Presidente, sinão pelo projeCto do Sr. Deputado 
Mello Frnnco; não voto com as razões do &au parecér, pois sou soli-
daria com as do voto ·do illustre Deputado paulista Sr. Arnolphg Aze-
vedo, que· foi, a meu vêr, q111em encarou, como ella de facto é, a questão 
da dualidade do Goven10 do Estado do Rio . · 

Houve uma rnntenÇa Tao Sup-remo Tribunal, acto perfeitamente 
jurídico, p1ra garantir um direito privado, sem o. exame· da nenhun~a 
q1~estão política. Depois ·d~ssa sentenç.a, qualquer acção do P·àder Le-
g:l"slativo, Executivo ou qu8iquer ·outro poder, no caso, era desnecessaria 
e absurda. . · · , . 

Bem s.ei que aqui se tem fo-ito a phrase de que estamoSi sujeitos 
:í. dictadura .do J udici·ario. Si ha realmente essa dieta.dura, si vamos 
de hoje em deante viver dQhaixo do rnu g-uante, diéclaro que a prefiro 
a torlas as outr.as, ·disfarça·dp,s, ou mal disfarçadas" que teem apparecid.o 
n1 R"publica, porque ao menos o Poder Judiciaria i1ão tem armas com 
<JUe onerar nos E ~.t·ados a qeposição dos governos locaes. · 

Eram ~stas as palavra·s que tinha a proferiT relati.v-amente ao 
projecto que se vae votar. (Mi1rito bem; m,,wi,to bem.) 

Votação do projecto n. 3 B, de 1915, do Senado, mandando inter-
vir no Estado do Ri.o 'de Janeiro, par.a assegurar ao Dr. Feliciano 
Pires de Abreu 'Sodré Junfor o livre exercicio das funcçõe·s de Presi-

1 dente do mesmo Estado, no quadriennio de 1915 
Vota.çãa a 1918, etc.; com parecer da maioi·ia da Oommissão 

de Finança-s, contrario ás emendas, e voto em ea-
pfirado dos Srs. João Vespucio e outros (vide projecto n. 3 O, · de 
.J915) (precedendo .a vot.a,ção de cinco requerimentos do Si-. Faria 
Souto) · ( 2n discussão.). · 
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O Sr. Faria · Souto (p.elr:t, orÚJm) - Sr. P r>esidente, quandoi . ua 
sexta-f.eira ultima, tive opportunidade de combater o parecer da Com-
misõão de · Finanças ácerca das emendas por mim apresentadas trn 
2ª discussão ao projecto n. 3 B, de 1915, deixei ~ogo dito que em mo-
mento opportuno requereria a volta d.esse projecto á Çommissão .de 
J<'inanças, visto ·como es·aa Oommis.são, para se pronunciar a r~spe1to 
das emendas havia violentado flagrante ·disposição do Regimento 
interno, que prohibe sua reuni.ão &em annuncio prévio de 24 horas e 
sem determinar" a mate.ria de que pretendia occupar-se. , 

O .requerimento, Sr. Presidenta, . está concebido nos · cegu:intes 
termos : ( J.,ê o requeriimento.) 

Vou fundamentar o meu requerimento. 
Art. 7 4. Do Regimen to Interno: 
"Ao Presid1~nte de cada Oommissão compete convocar a sua re-

união todas as vezes que julgar necessario, oü lhe fôr exigido por qual 
,quer de seus membros, e dirigil-a no& seus trabalhos. 

A reunião da Oo.mmissão . se-rá annunciada caril. antece<lencia, 
pelo menos, qe 24 horas, indicando-~e a· ;hora em que se deverá reuniT, 
o lagar· da reunião e a .materia ou materias-·de que s·e terá ·de occupar." 

·. Sr. Presidente, peço a V. Ex. a fineza de mandar fornecer-me o 
Diario Off'Jcial dos dias· 11 e 12 do corrente, visto como a Oommissão 
se reuniu a- 13 e eu quero demonstrar á ·Oamai:·a que a Oommissão ·se 
·reuniu se·m annuncio prévio de 2·4 horas: 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Então V. Ex. nem votariâ. os 
orçamentos, . porque a Oommissão de Finanças .se reune sem o aviso 
regular, ·afim de dai; .sobre elles par.ecer. 

O SR. FARIA SoU!ro - V. Ex. est·á enganado. Pmmitta-me, eu 
sou fraco ·regimentalista, ' mas vou mostrar ao nobre Deputado .pelo 
Est.ado do Rio, que o caso não é o mesmo. 

O .SR. MAURICIO DE LACERDA - Tei'ei o prazer de 01~vil-o, porque 
sobre os orçamentos tenho · a mesma duvida. 

O SR . . FARIA So.uTo - A respeito dos orçamentos ha disposiçãe 
expressa ·no Regimento, que é o art. 102. · 

Diz esse artigo :. "Qu.ando os projectos de orç·anJento vie.rem devol-
·vidos do Senado com emenda, proceder-se-á ·quanto a ellas como está 
determinado nos art&. 140 e rngi.lintes; si , porém, faltai-em apenas oito 
dias para o enf'.erramento dos tr.abalhos lagishtivo3, essés projectos, 
bem como os de creditas solicitados pelo Governo, poderão .rnr a re-
querimento da Oommis~ão de Finaüçae·, inclu·idos . na ordem do dia, 
inclepender!te <ile impressão, de distribuição em avulso, e at~ mesmo · de 
parecer escripto da mesma Oommissão, ficando a esta o di:·eito do 
pTonunciar-se ·sobrn d as5umpfo d.uran.te a discussão. Ainda dentro 
cless€s oito dias, conforme -a urgenci-a, poder·á a Oommissão . requerei> 
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a immediata discussão e votação de qualqu_er desses projectos nas con- · 
diçõcs supracit-adas, com preterição da ordem do dia. 

O SR. MAURICIO DE LACERDA - Isso quando se pronunci.a durante 
a discu.:isão., mas quando trata do assumpto em Oommissão é necessario 
que haja proposta para essa convocação. E' justamente o _caso de não 
poder haver convocação. . . 

O SR. FARIA SüuTo - O art. 182 é de uma clareza evidente:, é de 
uma clareza meridiana, é translucido no seu texto; diz mesmo que 
projectos vindos .do .Senado, ·dentro do prazo de oito dias, poderão eer 
immediatamente discutidos e votados ... 

. P ara corroborar, Sr. Presidente, os fundamentos do requerimento 
que submetto á decisão e deliberação da Oamarn dos Srs. Deputados, 
elevo fazer appello a esta Oamara. Tive o cuidado de examinar todos 
cs prece<dentes a respeito dessa ma teria; não encontrei em caso -algum 
a · U.amara violando o preceito taxativo do art. 74: do Regimento 
Iuterno. 

Ainda mesmo, STS. Deputados, quando aqui se agitavam as ques-
tões mais incandescentes de politica partidaria, a Oamara, a requeri-
mento de qualquer de -seus membros, mandava oempre devolver á Oom( 
missão respectiva os papeis sujeitos á sua deliberação, toda a vez que 
a Oommissão, pelo seu ·aç9damento ou por qualquer outro motiv-0 deixa 
de cumprir a disposição taxativa do art. 74:. 

Não ha um u:nico •ex13mplo em contrario nesta Oa.sa. Não ha, re-
pito, um unico exemplo nesta Oarn. . 

Eu tenho, portanto, o direito neste momento de graves apprehen-
sões para a vid::i ·do paiz, assoberbado por uma crise ec-0nomica e-
finanoeira que lhe abala os mais fundos alicerces, tenho o direito de 
esperar que a Oamara não consumma, não deixe consurnmar e.ste de-
licto contra o meu di-reitq e contra os seus proprios, p-0rque, amanhã, 
qualquer dos Srs. Deputa.dos, ·poderá e-er victima da mesma surpresia, 
desde que a Oommis-são . 88 esqueça, ou por seu açodamento na solucão 
d.e um caso qualquer, deixe de fazer a sua convocação com um annun-cio 
prévio, peJo menos, ·de 24: horas. 

Aqui está, .Sr. Presid(lnte e Srs. Deputi1dos, o Diario do Cong1•e:;so 
do di_a 11 _deste mez. Ha um annuncio da Oommissão de Justiça mar-
cando lima reunião da -Oommissão; ha outro annuncio da Oommissão 
Especial do Oo·digo Oi vil; mais nada . 

. O SR. OosTA REGO - E' erro de pagin:ação. 
O SR. FARIA SoU'ro ,- A respeito não é admissível tal cousa. A 

Oõmmissão não· fez o ammn.cio prévio de sua reunião, como o Regi-
mento expre3samente determma, e vou dar as razões por que o Regi-
mento exige· essa publicação prévia. , · 

.O SR. ÜANDIDO M.oTTA - Reunião ordinaria ou extraordinari1a i 
O SR. FARIA SouTo - A -Oqmmissão só póde se reunir obedecendo 
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á3 fc,rmhlidal:fü; regimentaes, e as suas reuniões t~em logar á3 segun-
das, quartas e f()xtas-feira3, ordi~1ariarnant.e. E~ltreta11to, a Comrn~s.6ão 
i'eunm-rn saLbado para d1stribu1ção dos papeis., e, na segunda-feira, 
:üm annuncio p1'év10, deu parecer. 

. O nobre :Ueputado fez l'31n am me lemb111r essã circumstancia, 
porque lerei daqui a pouco de appellar para o testemunho de im-
p rell3a desta Capital. 

Acompanhava carinbcsamente o desenrolar desta projecto porque 
dle me intere:m.wa muito e muito por isso posso informar á Oamara 
do que hou ve precisamente. 

No ·sabbado, nesta Camara, pergunt.e.i EiO Sr. Octavio Mangabeira : 
V. Ex. pod.ed . me informar si a Commissão d·e Finanças vae reu:nir-se 1 
- S. l!;x. respondeu-me que não srrbii.t, E·al''º si se tratav.a de reunião 
extrnordiuaria, para a qual S .. Ex., enLretanto, não tinha sido con-
vida.do. 

I sso foi. no sabbado, dia ·11 cbsle mez. Aliás, eu já havia pro-
cur ado no Dúirio do Oongré,~.so ·desse· di11 si não tinha h avi·do con-
' oca~ão . 

.Domingo, não tei1clo .havido se.ssão, procurei no Diario si havia 
r;onvocaçã.o da Commié·são de Finançaa para reunir-se extraordinaria-
mente, na eegunda-feiM, verifiquei que tambem não houva_ nenhum 
annuncio ou convocação. 

Segunda-feira, quando aqui cheguei, fui sorprehendido com a 
uotic~a de que a Commissão de Finanças já Se· havia reu·nido e que o 
p areGer havia sido lido. 

Immedi1atamente fui- á sala· das Oommissões, e alli chegando já a 
eneontTei tratando ·de assumpto differente e o pareeer do ilfüstrado 
!telator -em mãoa dos illue·tres repre>entantes ela imprensa, que clelle 
tir.avam cópia. 

Appeilo p ara o t·astoemunho desses honr.ados representantes da 
iniprensa e, nome11clamente, para o do Correio da Manhã, que nessa 
occasião ·tirava uma cópia do referido parecer. 

Perante o i llust:re reprn~·entante do C.orreiio ·dia Manhã, fiz a 
observação de que a ComrnisE·ão se· havia reunido de aorpreza, visto 
corno não .hol.!ve coiivocação alguma p:i.ra ella se Í'eunir . E agora ·é 
preciso ê:l::t r as razõ.es po ~, quo o R egimento expressamente exige qwa 
t:.-.es reuniões sejam auuunciadas. - . 

Estes motivos terminantes estão contidos no art. 75 do Regimento, 
que garante aos Srs. Deputados a facu ldncle que a Camara conhece. 

. Diz o art. 75 : " E' permitti-do a qualquer Deputa·do assistir ás , 
ws~õas das Commir·sõea, discutir p·erante ns me2mas o .assumpto ou 
eJ1viar-1hes qu.alquer exposição ou e$clarecimento por eecripto e p_ropôr 
emendas, as quaes poderão fundameJ1tar por escripto ou verbalmente. 

Quando as Commisaões não adoptarem .as emendas, serão as mes-
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mas annexadas .:i.o parecer para serem tomadas em consideração pela 
LJamara." 

Hecebo agora, Sr. Presidente, o Diario Offiicial de domingo, 1~ 
do corrente, vespera da Teunião da Commissão, no qual se encontram 
os seguintes a vis.os : "1Camara doa Deputados. Oommissão de Miarinha 
e Guerra reune·-se amanhã, - Oommissão· de Agricul ttrra, pubhcação 
da acta dos respectivos trabalhos; Commissão especial de emprestimos 
eataduaes, pwbhcação d.1 acta dos seus trabalhos; Commissão de C~n
stituição e Justiça, publicação da acta dos seus trabalhos." A respalto 
da Commissão de Fmanças, nada. 

Sr. Presidente, fundamentando o meu requerimento, nos termos 
em que ora o f.!i.ço, com assento expresso em texto imperativo da nwsa 
lei interna, que não póde, não deve, em hypothese alguma ser vio-
lada ou frustrada, ouso a·ppellar para a consciencia da Camara dos 
Srs. Deputa:dos, si em época alguma, . nem mesmo ·naquella em que 
aqui rn deflagraviam as mais incandescentes questões poJiticas e• ·paT-
tidarias, ·deixou de attender ao requeTimento ·de qTualqúer Sr. Depu-
t.ado no ,s.entido de fazer voltar á respectiva Oommissão os papeis a ella 
affectos por falta de cumprimento de disposição regimental. 

Prevejo, Srs. Deputados, a objecção natural que se vae lev.antar, 
prevejo que se vae dizer que a Oommiasão, muitos dias antes, annun--
ciara que se i'3uniria diariamente ; mas, eu pergunto á Camara, se um 
annuncio fe.ito nestas condições está de accôrdo com o art. 7 4 do Regi-
mento Interno. Nenhum dos .Srs. Deputados, estou certo, será capaz de 
o affirmar. · 

. O _SR. PRESIDENTE - feço ao nobre-Deputado o obsequio de resu-
mir as suaa ob'Servações, porque estamos em momento de votação e 
não é possível intenompel-a por prazo mais longo. 

O SR. FARIA. 8ouTo -- Estou fundamentando um r·equerimento 
que vou mandar á Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - Mas é nece&sario que V. Ex. fo.lle, em syn-
these, e não por tempo indeterminado. Estão no recinto 151 .Srs. Depu-
ta·dós á espera da votação. 

· O SR. l<'ARIA Sicrn:ro - V .. Ex. me perdôe, ma..s 'V. Ex. compre-
hende que ·3e trata de um assumpto de tão alta relevancia, tão grave 
e de tal alei1nce, ·que por mais que eu queira synthetisal-o, sou forçado 
a demorar-me por alguni tempo na tribuna. 

O ·sR. PRESIDENTE - Perdôe o nobre peputado, mas V . Ex. não 
se póde demorar na tribuna; 11ão é possível que o Regimento. conce -
desse a um Deputado a faculdade de fallar pela ordem, indefinida-
mente, impedindo a votação. (Apoiados .) 

9 SR. MARIO DE PAur,4 - O orador não está fallando ha mais de 
vi nte minuto.s e ha, entretanto, Deputado•s que, enc1minhando 'a vota-
ção, teem ·fallado mais de 40 mii~utos. 
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O Sn. PRESIDENTE - -Attenção ! Peço ao nob1'e Deputado o obõe-
quio de concluir suas 0bservações para a Mesa tomar conhecimeato 
da questão de ordein que levanta. 

ü SR. FARIA SoU'J.'O - Sr. Presid.ente, eu est.1va dizHnd·o que o 
argumento qne natuTalmente se me vae ?bjectar é que a Commisã~o an-
mmciou ha muito que se reuniria diariamente; eu pe1'guntava s1 essa · 
obJ~ecção tem força para destruir o art. 74 do Regiment-0 Interno. 
· · Dizia ·eu que não, porquanto um annuncio nesta·s. condições, feito 
·com tal .antecedencia, nãQ poderia, naturalmente, explicar, nem conter 
todas as questõ~s de que a Commissão se ia occupar. 

E' por i3so que o Regimento exige, fax.ativa e expressamente, no 
art. 74 que as Oommissões annunciem préviamente, com 24 hOl'as pe~o 
meno:s, as suas reuniões, .e. mais ainda, que as Oommissões declarem 
exprnssamente ao annuncio qual o assumpto de que se vão occu')3ar . 

. Sr. Pmsidente, V. Ex. é, neste momento, como representante da . 
politica · mineira, que actualmente dirige a · política nacional, dessa 
política .mineira que V. Ex. representa e como Presid~mte ela Oamara, 
tendo tão grande tradição de liberalismo do púlamento brasileÍi~o e 
fóra delle, que eu não acredito poi· um momento que nessa política, 
cujo representante maximo é o Sr. Presidente da Republica, cuja 
capacidade, cuja· competencia estão acima de qualquer louvor. 

O SR. M.ARlO nE PAULA - Apoiado. 
O Sn. FARIA SouTo - Não posso ·crêr qu~ 'seja ess.a política mi-

neira que venha ferir ao humilde Deputado, em uma faculdade que 
inilluclivelmente lhe concede · o Regimento; não posso acreditar que 
seja essa politica que venha ná hora derradeira: de3ta sessão cjuebraT 
essa· linha de liberalidade, contra todos oa precedentes havidos nesta 
Casa . 

.. Confio, Sr. Presidente, em que V. Ex., deante do texto \'lXpresao 
do ·art. 7 4, deante da.s faculda·des que· lhe são outorgadas pelo art. 85 
do Regimento desta Casa, faça voltar á Oommissão de Finança·s o 
projecto que está em votação, porque declaro terminantemente à. 
V. Ex., qne tenho ·de offerecer perante easa Commi!ssão ma.teria de 
alba relevancia para o seu estudo e propôr emendas ao parecer da 
mesma Oommissão. 

Mando a V. Ex. o requerimento, para_ que V. Ex .. o submettá á 
consideração da Gamara. (Miiito bem ! Miiitq berm!) · 

Vem á Mesa o seguinte requerimento: 
~ão tendo a .Commis-aão de Finanças annunciaclo préviamente, 

com mtervallo de 24 horas, pelo menos, que se reuniria afim de tratar 
do j:>rojeeto n. 3 B, ele 1915, requeiro nos termn3 taxativas <lo art . 74 
do Regimento Interno, que os respectivos papeis voltem áqueUa Oom-
missão, para <mmprimento das formalidades -sacramentaes exigid.as 
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pela lei interna da Camara, garantido as:>im o direito f!.Os· interessado.o . 
de·.u:sarem das faculdades que o art. 75 out_orga aos .Srs. Deputado~. 

Sala das sessões, 29 de dezembro de )915. - Fàri<J, Soi~t.o. .. . . 

! ' O Sr. Pres·:-dente - · O Si:. Deputad·o .Faria Souto remetteu. á 
Mesa-o ·.>eguinte requerimento : (Lê.) . · . · 

Este requerimento, como. vê a Camara, envolve adiamento de 
m!lteria que está ago ra sujei ta a votação, e como nenhum adiamei:ito 
póde ser requerido sob qualquer prete::cto, na _occas_ião da v~tação, deixo 
de tomar conhe.cimento desEe requermnento · e deixo por isso de sub-
mettel-o ao voto da Camara. 

O Sr. F n·r fo11 S .outo - P eço a palavra pela ordem. 

O Sr . .Presidente - V . Ex. já fallou. pelii. ordem. 

O SR. FARIA SouTo ~ V. Ex. perdôe. O art. 113 ·do Regimento 
petmitte ao autor do requerimento fa llar duas vezes. 

O SR. PnESIDENTE - O requerimento de V. Ex. não foi acceito 
peh Mesa. O Regimento, no artigo citado por V . Ex., se refere aos 
requerimentos· apresentad<ps na . hora do expediente. 

'Actualmente, porém, V . Ex. não póde fallar nem uma vez, visto 
como não se trata de um requerimento discutivel. E' uma questão de 
or.dem que a Mlesa acaba de. resolver: (Muito b·ern. ) 

Vou, portanto, submetter 'ª votos o projecto. 
Antes, porém, v-0u .submetter á consideração da Casa os reque-

rime1itos , do Sr. Deputado Faria ·Souto, pedindo o adiamento do· pro-
jecto, para o fim de ser o me3mo remettido á 'Üommissã-0 -le Constitui-
ção e J ustiç.a, requerimentos que foram opportuna e regimentalmente 
ttpresel'l.t!tclos por occasião da discussão. · 

Vou por isso submettel-os preferencialmente ao vc.to da Camara. 
Votação elo s0gui.nte i"aquerimento do Sr: Far.ia Souto : 
N. 1 - J~equeiro, sem prejuízo da àiscusaão, que _á ·commissâo 

de Constituição e J watiçlj. Eej a devolvido o projecto n . 3, de 1915, 
afim de que interponha parecer .sobre a seguinte. emencb .substi-
tutiva : 

Art. 1.° Compete privativamente ao CongressrJ Nacional decidir 
das questões de dualidade de governos legislativoa nos E stados,' cum-
p~·indo tão sómenle ao Executivo . F ederal .acautelar a ordem pública, 
si ella · fôr ou estiver pertU'l'bada, até que em definitivo se manifeste 
o Congresso Nacional. · · · 

Art. 2.º No exercício desta attribuição constitucional o Congresso 
decretará ob1·igatoriamente o direito existente, na: eilpecie, êoncluindo 
pelo reconhecimento da legitimidade ele um dos poderes em conflicto. 
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Pa1'.agrapho unico. ·Si: nenhum dos poderes e:111 conflicto se revestir 
dos caracterns éspeciúcos da legitimidade, o Congresso. Nacional decre-
ta11á à. nomeação do interventor federal, traçando-lhe as .n·ormas de · 
acção para o restabelecimento da vida constitucional do Estado. 

Art. 3.0 Todas a·s vezes que, para acaute:lar a ordem publica 
alterada haja o · Executivo Federal de exercitar a attribuição · çonfe-
rida pelo art. 1°, poderá para es~e fill1 abrir os necessarios creditas. 

Art. 4 . ." Revog.am-se as disposições em contrario. 

O S~. Fari1~ Suuto - (pela o~dem) (*) ~ ;reço a V. Ex., 
Sr. Preaidente, o. obsequio de mandar-me o requerimento. 

(O orado1· ~- sat>isfeito.) . 
O substitutivo é o seguinte: (Lê.) 

·"Compete privativamente ao ;Congresso Nacional. · . . 
O SR. PRESIDENTE - Attenção ! 
O SR. ]!'ARrA 1SouTo - Tenho o direito de lêl-o, pois que a Mesa 

não leu. 
O SR. PRESIDENTE - O reql:lierimento está publicado. V. Ex. tem 

a palavra pela ordem, para -encaminJ;tar a ·votação. · 
· O :SR. FARIA 'SouTo - v: Ex. perdôe: São cinco substitutiv,ps, 

cinóo l'equerimentos. O substitutivo a que se refere·· o primeiro :reque-. 
rimento é o ·3eguinte : (Lê.) . · 

Sr. Presidente, eu . pedi a audiencia da Oommissão de Consti-
tuição e Justiça ácerca desse substitutivo baseado nas palavl'las ·do 
parecer dessa propria Commissão, palavras que tive o 'cuidado d~ 
copiar, fazendo.-as preceder do substitutivo, e são .~ls seguintes: 

"Quando a ma teria de wm pleito ~nterêssa a existencia 'tle jiM·1e 
de um Goverr:o, eleve ser consicLerada '~puramente política", e, por" 
tanto, alheia ao aoininio da J ustiç.a (Pomeroy, An intmcV!hclion t.o the 
ConstiJtidional Daa.v, pag. · 624, •§ 7 46). As decisões do Governo Federal 
sobre os êasos de dualidade no Governo dos Estados, ·sendo puramente 
políticas, não .competem ·ao Poder Jucliciario, .dizel,ll-n'o Hare , (Amie-
r·ican Constitiiliü11,a;l Law, 1, 'pag. 129), Baker (Ann;ot'ed Oonsrtituti'on 
of lhe Un·íteclStat.els, pags. 123 e 232}. Elliot, ·Carson e outros con.sti- . 
tucionalistas americano·s. 

Em segúida diz o parecer : . 
"Entre nós 1-eleva notar a opinião do mais abRlizado entre todos 

os juriscoll'sultos, o .qu;Ü, enumerando 21. exemplos, que "abrangem, 
quasi de todo, a orbita dos poderes entregues á discreção da legis-
latura e ·do Preaidente, inclue entre elles o caso do reconhecimento 
de Governo legitimo nos Estados, quando éontesta·do entre duas par-
cialidades. . · 

"Di•sputarn, em um E.stado, a legitimic1ade de dous governos 

( •) !Este d!,scurso não foi revisto pelo orador. 



d1ffei>entes. E' judicial a pendencia? Não; porque · os d.ir~itos em lide 
são fundamenfolmente políticos." (Ruy Barbos~, O Direíto do Ama-
zonag a.o Acre Bepoie'l'!!trion,al, vol. 1°, paga 162 e 163). -· 

Em outro ponto diz. ainda o p.1rece'r : 
"Que no caso do Estado do Rio o Sr. Presidente da Re.J?ubllca, 

submettendo o caso ao conhecimento élçi Oongreaso, r~velou µrp.a 
niticln comprehensão dos seus altos devere1:1 por gua1:dar o .ma.is rigo~ 
Toso l'espeito aoa ,principias constitucio11aes que lhe cumpre fielmenté 
guarchr, pois encaminhou a r~uisição ao Poder Político por exce.1-
lencia, isto é, ao · Congresso Nacional; ao gual compete .~ faculdade de 
intervir l':ernpre que a perturbação da ordem jurídica e const.itucioni'.ll 
envolver questões ·relativao;; á verific1ção da legitimidade de qualquer 
dos orgãos dos poder.es locaes." 

E 3sa brilhante theEe do parece·r, aliás tambem brilhantemente 
fundamentado pelo nobre Relator, .Sr. Afranio de Mello Franco, não 
merec.au, portanto, da propria Oommissão, cheg;ar á conclusão a que 
devia, isto é, essa the1s.e . que tão brilhantemente fôra annunciadà, não 

. teve applicação ao caso occmTef1te·. · 
fü todRs as ques.tões que Ee prfü1,clem á exi.stencia de jiire <le um 

Governo cleYeii:J. ser 11f:fectas aó conhecimento elo Oongresao Nacional, 
claro é, e eviden te, que q parecer da Oommissão de Oonstituição e 
J·ustiç_a só cleveria conclui11 por um artigo ele 'lei, . no qual se declarasse 
o direito ex1stente na esp1ecie, declarando-.se <lesta sorte si era legitimo 
o goveri10 A ou o govemo B, ·diante da ani1lyae dos factos e das cfr-
cumstancias havidas no Estado do Rio ele Janeiro. 

Muito longe disso, porém, o parecer da Oommissão <le .Consti-
tuição e Justiça, que enunciaTa ess·a theEe, ·aliás pacifica; de <lireito 
constitucional, concluiu de modo abs'olutamente diverso. E, quand-0 
cli3cuti aqui esse parecer, q nobre Deputado, seu Relator, declarou que 
elle .estava absolutamente de accôrdo com essa <loutrina, porque essa 
era a unica doutrina constitucional. . · 

Nestas condições, iSr. ·Presidente, o meu requerimento· <leve ser 
deferido pela Oamara, pois que á propria Oommissão, sómente a ella, 
compete dizer si eBte substitu:tivo esM. ou não em condições ele ser 
acceito, de accôrdo com a doutrina constitucional enunciada no parecer 
da Oom1úissão. . ' . · . ' 

Quando aqui se discuti]l o parecer da Oommissão d·e F~nanças :,,obre 
as emendas, mandei á Mesa este requeTimento, tambem porque, elo 
p1recér da Oommissão ele Finanças estava em termo& claros . e po.si-
tivos que a Oommi.ssão de Constituição e Justiça deveria ser ouvida 
a respeito da materia contida e enunciada nos substitutivos por mun 
apresentados, em 2ª -discuss.ão. · . · 
· E' ass im que a Oommis.são ele Finanças diz no seu pa.i'ecer: 

"Sem ·entrar a discutir circumstanciaclamente ~t?dos os ifons dos 
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diversos ·.substitutivos e emendas formuladas pelo illustre Sr: F;aria. 
Souto, nos variadps pontos de vista . que tomou p::tra apreciação da 
questão, e deixando essa tarefa a quem de direito, a Commissão ele 
Finanças atem-1rn ·exclu:siv_amente ao ponto p~articular ele sua compe-
tenc~::t, que é o que <ie r,elaciona co.m a despeza." 

Ora, Sr. Preaidente, a Camara só tem' um orgão competente para . 
fazer o exame ela màteria contida no me11 substitutivo, e esse orgão 
·é precisamente. a Commisdo ele Constituiçiio e Justiça. 

O voto em s.epamdo qo•s nobres :Oeputados João \T espucio; Alvaro 
Baptista e Alberto Maranhão, · declara tambem ele modo terminante 
que a Commis:.ão de Constituição· e J uatiça eleve ser ou viela, afim ele 

\ que interponha parecer em 2ª discussão' sobre as emendas .apresentadas 
pelo Deputado FaTia Souto. . .. 

'Nesta•s condiç.ões, ·as emendas e ·aubstitutivos que· apresentei não 
podem deixar de ter a'udie:iicia da Commissão de Constituição e· Jus.-
ti ça, até me3mo porque a ·Commissão cLe Finai;,iças pede essa audienciâ. 

Parece-me que ha úm artigo do Regimento· que declara: Quando 
uma das Oommisaões pede audiencia ele uma outra, esse pedido . eleve 
ser attendido. · 
. A -Oommissão de •Finanças pede a audiencia ácerca ·de todos os 

substitutivos apresentados em 2ª discussão. A l'l:lspeit-0 deate requeri-
mento, po·rtanto, ousó . esperar que a Camara se manifeste .so br.e o 
assumpto e devolva os papeia á Commissão ele Justiça, par·a que inter-
ponha sobre o substitutivo n. 1 o pareoer, que deverá .ser em tempo 
opportuno submetticlo á deli.b~ração da Casa. 

Ternrinando o meu discurso ·Sobre o TeqU'erimento n. 1, peço a 
V. ·E x. que cons1ílte a Casa si con.cede . para elLe votação nominal. 
(Muito binn; mWifo. bem.) 

Rejeita do o requerimento ela vataç_ão nominal. 

O Sr. Marilo de Paula (pela ,ordem) rnquer a verificação da 
votação . . 

J?rocedendo~c:e á verificação da votação, reconhece-se terem votado 
a favor 15 Sr3_. Dep.utados e· contra ·102; total 117. 

O Sr.' Pr.esi:d'enfo - A votação noh1in<tl foi rejeitada. 
Rejei-tado o refetido requerimento n. 1, do Sr. Faria -Souto. 

O Sr. Mariio de Paufa (pelei 1orclcm) Tequer a verificação da 
vota cão. 

Procedendo-se á v.erificaçã:o da votação, reco·nliece-se terem votaílo 
contr.a 116 Srs. Deputados e a favor µenhum; total, 116. 

O Sr. Pres idente - O requerimento li. 1 foi rejeitado. 
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Votação do seg~inte requerimento do S.r. Faria Souto : . _ 
·N. 2 - Requeiro, sem prejuizo da ifascsssão, que á Oommnsao 

de Constituição ~ Justiça seja devolvido o pro~ecto u. 3, de 191~, 
afim de que interponha parecer sobre a .segumte e.mend.a substi-
tutiva: 

Art. 1.º Compete ao Poder .J udiciario local e ás -legi1llatur:as e~ta
dua,es, reconhecer a legitimi.da·de .dos respectivQs Governadores ou l're-
sidentes, no-s caaos de c.onflicto de dualidade entre estes . 

.A:rt. 2. 0 Si houver concurrenteroente com ·o conflicto ·de.' dualidade 
de Governadores ou Presidentes, dualidade de legislatur·as do mesmo 
Estado, será compet@te áquella que fôr reconhecida legitima, ·em 
virt.ude . de habe:as-corpus do -Supremo Tribunal Federal. , 

. Art. 3.0 A adhesão de membros de uma. das legislatm,aa em con-
flicto á outra legislatura impôrta no reconhecimento da legitimidade. 
desta· ultima, e neste caso -é esta a co~petente ·par.a dirimir o co:riflicto 
de dualidade de Gov.ernadores e P1'.eosidentes. 

Art. 4. 0 Revog.am-sê as disposições em contrario. 
o s~. PRESIDENTE - Devo observar á V. Ex. que ha, no Regi-

mentõ, um di.spositivo que declara que por occa,sião das votaçõe-3, a 
palavra só póde ser conce<lida ao Deputado, para prestar breves escla-
recimentos á Oamara.. ' · - · 

Espero, pois, que o nóbre Deputadb, attenda ao appello da Mega, 
restringindo as sua;a consi<leraçõ.es, porque ha mais de uma hora .que 
se procura votar este .proj~cto, .sem se conseguir .. 

. O Sr. F:a•ri1ai So·uto (pela o:rdem)' (*) ~ Sr. Presidente, V. EX:. 
tem absoluta. razão no ªIlpell-0 que faz ao humilde orador. Maa, si. 
eu me demoro um pouco :qiais na tTibu:na, V. Ex. póde estar certo de 
que o faço pela necessidade de dar á Oa.sa uma explicação mais 
longa. Aliáa, V. Ex. é test~munha de que esse art. 201, do Regimento 

· I1lterno, nem sempre tem sido devidamente cumprido. 
O SR. MARro DE .PAULA - -V. E_x. diga - nunca.; só ires dias 

antes do encerramento do Congresso;, V. Ex. fallou, apenas, , 15 minu-
tos, · eµtretanto, outros, pela ord0.lll, já se teem mantido· na tribuna, : 
pelo espaço de 40 minutos, com tolerancia da Mle·sa. A verda-de é esta: 
sómente. A ultim.a hora; fo}. que veiu o arrôcho. . -

· O SR. FARIA !SouTo ~ Não quero a:baolutamente abusar da tole-
rancia de V. Ex. il:kvo . Gonfessar que estou extremamente sentido 
deante da resolução por Y. Ex. tomada; .de · nã-0 ter acceito o adia-
mento da discussão, conforme pedi. Vou demonstrar a V. Ex.,- que ha 
·um artigo do. Regimento que o permitte. .. · · 

·E' o art. 95, . que assf~ dispõe: "0 ·adiamento póde se:r sempre 
apresentado em or<lem do ciia e Eem debate será d~cidido, não podendo, 

\ •J ~ste discu'rso ni!.o . ~oi revisto pelo or!IJdor. 1.i.:, • ' 
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entrétanto, ser apresentado quando a Cama11á estiver em votação, 
quando orar ·qualquer Deputado ou depois de encerrada. a votação da . 
ma teria." 

Ora, Sr. 'P1'esidente, apreEentei o meu requerimento, que V. Ex. 
considerou como requerimento de adiamento. Ainda não se havia nem_ 
siquer ir;.iciado a votação da .materia e o Regimento só não permitte 
usar da .. ·. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao n,obre Deputado que teve a pala-· 
Vra ·para <encaminhar a votação do S€U Tequerimento. 

O SR. FARIA SouTo - Sim, Sr. Presidente, eu estava, fazendo 
essas declarações como urna preliminar, declarando a V. Ex, que. ha 
uma disposição que me pe·rmitte mandar á Meaa o requerimento que 
mandei. Não quiz discutir para não irritar o debate. V. Ex.: me 
conhece perfeitamente, sabe quanto sou cortez e polido quando estou 
na tribuna. Esta dispo&ição .do Regimento é clarissima. Ella · di.z que 
não póde ser requerido o adiamento depois de concluída ·a votação. 

O SR. ToRQUATü MoREIRA - ;A votação concluida, está tudo aca-
b.aclo,. natu:ralrp.ente. 

o SR. F .A.RI.A. ·SouTO .- Si o Regimento está ~rrado, a culpa é do 
R.egimento .e não minha. Está escripto aqui. · 

·Peço a V. Ex., . Sr. Preaidente, que me mande trazer o requeri-
mento para vêr qual o s.ubsti'tutivo a que elle ee refere. (O orààor é 
satwfeib.o.) 

o requerimento é o seguinte : 
fü;. P~esidente, este ·aubstitutivo foi calcadu uas palavras textuaes 

elo pai·ecer· da ·Commissão de •Constituição e Justiça; palavra·a textuaes 
qu:e eu copiei, quando da fundamentação desta emenda substitutiva 
me occupei. ·E o parecer, .Sr. Presidente, ela Commissão. ·de Finanças 
sohre os substitutivos que apresentei, terminou com estas palavras ... 
"profundamente diversa é a situação actual, que Ee transformou radi-
calmente, desde que a fracção <lo Poder Legislativo Estadual que se 
destacara da outra sob a prnsidencia da Meaa reconhecida como lega l 
pelo !Supremo .Tribuu::tl F .ederal, ·ce incorporou: . nov~mente a essa 
segunda, permittindo que a ultima sessão da :Assembléa S() jnstallasse 
com numero le·gal, comparecendo perante ella o Presi<l1mte Dr. Nilo 
Peçanha, que leu · a ·3ua M.lensagem." · 

Nos termos em que éstá escripto es·se parecer, te1•mos ·aliás qJ.le são 
os mesmissimos usados, foram empregados pelo illustre Relator .da 
Co·mmissão· d~ Constituição e Justiça; de rnu contexto·· FÓ u.ma con-

. clusão ha a tirar e essa concluaão é que nem a CommÍ"são de Consti-
t1iição e J u.:atiça neni a Commissão de Finanças quiz tinn; é a que ·ae 
contém consubst·ancáada ·no aTticulado de meu substitutivo, sob n. 2. 

Lendo-se, Sr . . Presidente, o accórdão do Supremo Tribmial Fe-
deral, que recoliheceu como legitima ª· Mesa. ~e -Uma das fracções da 
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Aaserribléa Legislativ·a "do ·Estado d0 Rio; vê-~'(l· que o Supremo Tribu, 
nal Federal · se deixou levar por uma falsa interpretação do texto do 
art. 28 ·dp Regimento Int'erno da Assembléa Legislativa. do Estado. 

E a Oommissão de Oonstitujção e Jusüça desta Oa.sa., ao cuidar 
do assurnpto, deixoi.vse impressionar apenaa .por esta razão,. a da 
confusão ou a<lhesão ele membros de uma elas legi slat1nas em conflicto 
com outra· legislatura cm conflicto, dando ·assim l'esulta;do que a 
Commissão encerrou-w dentro de -um circulo vicioso, entregando a 
questão do reco.nhecimento da legitimidade de um GôveTDo a uma 
A!ssembléa lit.igiosa. 

De modo que uma Assembléa litigiosa reconheceu um Governo 
litigioso e o Governo litigioso, por sua vez, .. reconheceu a A11sembl'éa 
litigiosa. 

Quer dizer: Ntes .dous poder-as litigiosos reconheceram-se mutua 
e cordialmente. · 

A Oonimissão de Oonstitui'ção concluiu, declarando que esta con~ 
fusão de membros de uma legislatura; e outra legi-slatura., que esta 
a.dhesão era motivo constitu:cional sufficiente para por si só _diri.mir • 
o conflicto de dualidade de. Governo no Estado do Rio. 

E e3ta these, que p·rovavelmente illustrará de ora .avante· os deba-
tes do Parlamento Braisileii;o, ficará senqo a the~e maxima de direito 
constitucional para os ca•sof! de conflicto de dualidade de legislaturas 
e governos nos Ei:;tados. · 

·Pergunto, Sr. •Présideute, se uma Asaembléa, pelo · facto· de ter 
ent1'€ os seus membros algµns um ·tanto fracos de espirita, digamos 
assim, se estes membro·s qeata Asrnmbléa. adherirem a. uma outra· 
Assembléa, fazem .desappa·úicer os facto.s .anteriores, isto é, se a :e-osae 
dada· a um funccionario OTf a um Governo, ou: a um Presidente· de 
E atado, desapparecem pelo facto d-a confusão dos· membros de uma 
Aswmbléa com outra Assen1bléa? · 

Ü · SR. P.RESIDENTE - P eço ao nobre Deputado que oonc1ua as 
suas observações. · 

O SR: FARIA· SouTo - Serei breve, Sr. Presidente; vou coucluir 
as minhas considerações. 

· Chamava· eu justamente a -a ttenção de V. Ex. para o se·guinte -
como será perigosa eata. doutrina se todas as vezes que uma dualidade 
de legislatura, de Govei'no, se dér em um Estado da Republi0a, o 
facto da confusão dos membros de uma legislatura com outra, póde 
normalizar a ordem constit11cion al e juridica: do Es.taclo, então nac1a 
mais facii elo que deixar ·ao tempo ou á habilidade de um Governo 
abrir urnas tantas vagas em . nma elas legis-latüraa, chamar para estas 
vaga s membros da- outra legi:latnra· e desta sorte fica s·endo o facto 
cori.summado, o .. ·~rande· inte.rpre_te .cl~ Constituição 'F edernl, o grande 
fa-ctor da normalidade ela vida JUnd1ca. uoa · Estados; O facto consum; 
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inado, como já ·disse, fica sendo. n:·a histori·a parlamentar e politica .d?-
Republica e nos annaes do nosso dir.eito. constitucional, . vir9.o~ . . .. 

O SR. PRESIDENTE - Peço de novo ao nobre Deputado restringir 
s:uas consideraÇõe.> • . .. 

O SR. FARIA SouTo- Vou attender a v: Ex~ 
Com todas as propriedades do celebre preparado que restituia a 

membrana hymen ás mulheres ainda que mu:ltiparas, como· o facto 
consumma.do fica com a propriedade ·de restituir, ou -integr.aT a Ooüsti-
tuição na .sua vigindade primitiva. 

Sr. Presidente, este requ3rimento deve ·aer approvado pela Ca-
mar.a. A materia que elle contém foi ju.stamente a que ·mais impres-
sionou ás C9mmissões de J us-tiça e Fin:rnças. Mostrei que não só o 
parecer da Commissão de Justiça terminava com e3te argumento, 
como a Commissão de Finanças, entre todos os argumentos dados -pela 
Commissão de Justiça para a rejeição elo projecto do 1Senado, it Com-
missão ·de Finanças, do que mai·s goatou, o que mais fi.mdo a impres-
sionou, foi que, a confusão de me1111bros ele uma legislatura, com mem-
bros {le outra legislatura, por adhesão ou por qualquer ·outro motivo 
tem a propr:eda.de de normalizar ·a ·vida juridica do Estado. (Mu~to 
bem,; ·muito bcrn.) -

O Sr. H-on~do Ma•galhães (vela ordemi) - Sr. Pre..sidente, eu 
pedi a palavra, porque entendo que o rnquerimento do Sr. Faria 
Souto, que- manda· que o projecto volte á Commiss-ão de Legislação 
e Justiça para eata interpôr o Eeu parecei-, deve Eer approv.ado. Effecti-
vamente, Sr. P rnsidente, a Commissão declarou <!Ue o comparecimento 
de alguns membros da AsEembléa dissrdente á Assembléa que obedecia 
á orientação do Sr: Nilo Peçanha, tinha a virtude de solver e resolver ·. 
a questão de du:aliclacle ·de as~embléàs e, por consequencia, a questi~> 
de dualidade de Poder Executivo. E' preciso, porém,. Sr. Presidente, 
que a Gamara tom(! em consideração que não se trata simplesmente 
da dupli:cata da Assembléa Legidativ::i.; trata~s-e da duplicata de Poder 
Executivo e o líonra·do Sr. President3 da Republica remetteu ao Con-
gresso N_aC'ional a sua Mensagem, pedindo ,, não ·só que o Congresso 
resolvesEe sobi'e. a duplicata de Pod0er Legislativo, como sobre a dupli-
cata de Poder Executivo. 

Uma vez que a ~'i.sscmbléa Legisla.tiva do Esta<lo do Rio de J anefro 
sé dividiu em dous grupos, um obeclecendo á orientação politica. e 
partidaria do fü. ~ilo P eçanha, e outro á orientação . politica ·e parti. 
daria do Sr. I inh~iro Machado, e uma vez que cada um deases grupos 
reconheceu o e·eu Prnsidente, é claro, é lQgico, que a fu~ão posterior 

·da .Assembléa, a fusão da Assemblfa do- Partido Republicano Con-
servll;dor , ou .a Assembléa do Sr. Nilo P eçanha,. não Iiódé,, ahs.olútã~» 



rllente, · affectar· os direitos que · estavn-:m .. integradoa na ,. pers9naliélade· 
do Pre'sidente reconhecido pela Il!-aiória dessa '.A.~sembléa. . , . 

Ora, Sr. Presid~mte , de accôrclo. com as lej:.s do 'Estado, com os 
artigo·s da Constituição de 9 de ,abril de 189). . e. a Reforma Oonsti~u
cional de 1903, a Aa~embléa tem momento opportuno para Teconhecer 
o.s poderes de reu Presidente. · . . · 

·E, uma vez que ella reconhecen os poderes elo Chefe do Governo 
no momento constitucional, no momento determinado pela Constitui· 
ção e pelas leis,· é claro que o. movimento posf~rior dessa. Assembléa 
não póde absolutamente ll1Q·difioar aquillo que ella reaolveu em occa-
sião determinada. 

Quando · discut.i o projecto. d.a intei:YenÇ.ão eu dis:i:e ·que aquillo 
que nasce millo, que é nullo desde o ·seu· inicio, o trato elo· tempo não 
póde absolutamente determinar modificação. Uma vez que a A'Ssembléa 
Legislat'iv·a reconhece os poderes do Presidente do E stado, · uma vez 
que élle foi legal e legitimamente procla,mado, qualquer movimento · 
.posterior da Asflenibléa não póde determinar uma módificação na orga-
nização do Poder Executivo- do Estado cio Rio de Janeiro. · 

As leis do ;Estado regulam a. marcha do proéesso eleitoral, detei·-
ntinam que a eleição .se n~alize no •seg'Llndo domingo do .mez de julho-; 
30 dias depois teem lagar as apu'rações parciaes, a,s qua\3S são feitti3 
pelos i:esp.ectiYos Juízes, naii comarcas e no·s mimicipios. E ·aó depois 
qu:e se effectuam a.s a1)úrações púciaes é .que a Asse1nbléa Legisla- · 
tiva, em momento constituaional e dete rminado pelo wu Regimento, 
póde ~rerifica1; os poderes dô· PH~sidente . Ora, no caso do Estado ·do 
Rio de_ ,T aneiro; a Asseml5léa Legislativa,. da ír'ac.ção ·que obedecia á 
orientação do St._ Nilo Peçanha, . reconheceu os .p.oderes deste .Presi-

. dente,' em · uma oossão extraordiúaria ·aem numúo 1egãl, e no entre: 
tanto á fracção que reconheceu os podares do Sr. Feliciano ·sod1;é o 
fez depois de aberta a A&sembléa, em sessão ordinaria d!t Âs§emblfa. 
wgi.slativa, isto é, no mez de agosto. 

· Ü · Preé.dent~ do Estado convocou o Congresso Legislativo para 
resolver sobre a questão de tarifas dos impostos ele ·exportação, por-
quanto -as rec-lamacões de todo o Estado eram unanimes, cEzend.o as 
varias cias~es · cona~rvaclorns que as taxas d9 imposto d~ exportação 
eram excessi-iras e com a .grande crise economica que o E stado atra-
vessa, não era possivel que· ess:vs claase.S c0ntinuassem a · pacgar essa 
tribntas;ão. Foi a · Asrnmbléa . Legislativa convocada. para eSE:e fim e, 
río · emt~nto, Sr. Presidente, a hacÇão que obedecia ao Bi•. Nilo P"ça-
nha fez o reconhecimento do Presidente · em aes3ão e:itraordinaria, 
contra todais ' as ·normas; contra ·a disposição expressa da Constituiçã~ 
de 9 de abt·il, que , d'eterrriina. taxativamente ·que . nas OOS3Õe~ exfraor-
dínariaa o Congresso Legislativo do Estádo não pód_e üatar dé assurri~ 
ptoS' que :não sejam objecto de S'Ua convocação. ~léfu."êlis~o; · Sr~ ·Presi-
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dente, de aécôrdo com as leis do Esta·do, o Poder J udiciario çollabora 
de manei.ra efficiente ·na constituição do ·Poder Legüilati:vo do Estado. 

Ainda ha poucos dias o Presidente do Estado, SF. Nilo Peçanha, 
appellou para os maKistrados - do E stado, pedindo q?e elles ficassem 
nas suas ·comarcas e presidissem as apura.ções d·as eleições de :Oamaras 
Muriicipaes e da Assémbléa Legislativa, porque - 'dizia -=---- o Poder 
Judiciaria terp unia funcção principal na organização do Podér Legi3-

. ·1ativo do Estado. 
O ·SR . . PRESIDEN~E - ·P eço ao. nobre Deputado . o obsequio de 

restringir ·Suas consi(\erações. 
O SR. HoRACIO MAGALliÃEs ·:___ Dizia eu que, ainda ha poucos 

dias, o Sr. Nilo PeÇanha. ·appellou para o Poder Judiciari:<> do Estado, 
affirmando que esEe poder tinha uma . funcção primacial na organi-
zação da Assembléa Legislativa do Estado, e p·ediu que eases magi.s-
trados se conservassem em seus postos, afim de proc-ederem á:~ apura-. 
ções das eleições parciaea. Entretanto, o reconhecimento do Sr. Nilo 
Peçanha foi 'feito Eem ·que tivesce havido essa intervenção primacial 
do Po.der. J u:diciario na organiz.ação do Poder Legislativo. 

A estructura da Oonstítnição dq Estado e. de· suas leis,, determina 
que não póde, absolutamente, ·;;e 01,ganizar um podei· politíco do 
Estado, sem que um collabore na organização de outro. O Poder J udi-
ciario collabora na formação .do· Legi:.sfativo, . expedindo os diploma.s 

_aos B eputados; collabora na co.nstituição do Exeéutivo, apurando as 
eleições e remette.ndo ... 

· O SR. P1tESIDENTE - P eço ao nobre Deputadó o obsequio de 
terminar o S'eu discurso. 

O Sli. HoRACIO MAGALHÃES - Vou terminar dentro de um minuto . 
.Sr. Presidente, em vista ·do que a.cabo de dizer, é de abaoluta 

necessida.de a volta desses papeis. á Oo1mniEsão de Justiça, porque essa 
Ooimnissão declara não haver mais . duplicata ele A:ssembléas, porém 
nada, disse sob're a Mensagem do Sr. ·Presidente da Republica1 pedindo 
que o Oongresw resolva não só sc1bre a duplicata. do Poder Legisfativo, 
como túnbem sobre a. duplicata do Poder Executivo. · 

A Oommiasão silenciou· sobre esse assumptu e é por este motivo 
que ente1icl:o que os papeis_ devem ser devolvidos á Oommissão, para 
E€1'. mais expli·cita no seu pareeer e rnsponder assim ao appello do 
Sr. Presidente da Republica. (Muito b.em; rnu~to bem.) 

O.Sr. M1a!fi'o de Paul.1'. (pel;a ordem) (*') - Sr. Presidente, não 
·tinha intuitos de encaminhar a votação, tão pouco de esclarecer a 

. Oamara ·a proposito do requerimento que .dentro. em breve vae ser 
vota.elo. 

( •) !Este discurso uão !ol revisto 1'"10 or<1idor. .. ! 
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Entretanto, vendo·· o ·açoda:inenfo com que.. a Mesa q:uer resQlveI' 
o -aasumpto, .extrauhanclo qn"e ella, pela primeira ·vez; queira adaptar 
neste recinto o regímen da. rôlha- (pr•otestios)' quando "todos aqui . saberi1 
que ha _ora:clm·es que . .. : '· · 

O SR. l\LrnRrcro DE LACERDA - . Esse é um reginiei1 muito velho 
n-esta Casa. 
. O Sn. MARIO DE PAULA - ... enc·aminhanclo a votação, fallam 

neste _recinto, tri1~ta -e qlnrenta minutos, muitas vezes, até sobre ma-
téria absoluta.mente extranha áquella que eiltá em votação. 

Por esses motiv o~ , Sr. Prnsidente, com absoluto respeito a V. Ex., 
v~nho tambem tomar uns 15 minutos·. . . ./ 

-O S11: PRESIDENTE - P eço ao nobre Depütaclo que resuma suas 
c·onsiderações, uos termos d.o R-egimento. Além elo mais, trata-se de· 
um .ca8o _excepcional. Como· a Carnara. vê, a sessão ele hoj e tem sido 
consmni<la com esta materia; cerca de ·duas horas teem sido gastas . · 
exclusivàrnente em encaminhamento ele vota.çõ~a, com o ii1tuito mani-' 
füsto de subtrahir o assumpto ao voto da Cainara. (Apoiados; 1nwito 
bern.) Nestas circumstancias, sinto-me na necessidade, pensm1clo ren-
de r · hoinenagem_ á O.ámara doa Deputaclo·a, observar estricta e rigo-
r osamente a nossa lei interna, :ele pe-clir ao nobre Deput ado que faça 
_breves considerações, afim dle que se cumpra o R egimento. ( 111\uito 
bem.) · 
. O .SR. M,uuo DE PAULA - · Pela primeÍi'a vez. 
. O SR. PRESIDENTE - P~la primeir-a vez, nãp. Estou aqui i·esol-

vencló, não estou -pedindo opiniões. (111.iiito be·ni.) . 
E' preciso que os Srs. Deputados correspondam á toleraneia da 

Mesa. ( A'po1;aclos.) 
O· .SR. OosTA RrnEmo· -'- E não venham · á· tribuna offonder a 

Ml:lsã. 
O SR. M.A.1uo DE PAULA - V. Ex. é i1.paixonado. como sempre e 

principalmente neste caso. V. Ex. é um poço ele paixões'. 
VozEs - Oh! Oh! . 
O SR. :i'lit.ARIO DE PAULA . - -Sr. Presidente, não venho apsoluta-

mente com &s minha~ pála.;ras fazer censura á Mesa, nem desres-
peital-a. , 

V. :E;x. chamou-me á ordem, q1-rnndo. eu estava n.ésta tribuna hav"ia 
apenas dous minutos. 

O SR. JosÉ ToLENTINO - Mas dizendo que ia fallar quirrze. 
O SR. MAn:ró DE PAULA - E com effeito pretendo mesmo fallar 

15 minutos, . s ~ lvo si o Sr. Pl"esidente o impedir completamente com 
o g~rrotearnento que a Mesa quer usar neste momento; desde, porém, · 
que . a Mesa não me o·brigue a sentar, prntenclo occupar a tribuna du-
rante 15 minutos. r 

·' 
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·· .õ SR. PRE~IDENT~ ~V. ;ffi:x. te.in-apenas 0 0 : p:razó .de cinco minutos 
para concluir as suas ob.:;ervações. · .·., · 

O 1SR~ Muro DE P :A.UJ,A ..-:.:. :NestB cas·o; me sentarei quan'do V. Ex. 
me impedir que continue a fa.Uar. 

· Vim á tri:burr1, Sr . . Pi«3~sidente, ape-naB, porque no .a•rt. 3° da 
·emenda sljbstitutiva do nobre Deputado Sr. Faria ·Sóuto se refere- -á 
adhesão de ·mem1Jros de urna legislatura á oütra~ 

O . nobre Hela tor, Sr. ·President.::J, do parecer ein votlação, o 
·sr. Mello Franco, no seu bril:\lant:e parecer sophistioo de princ1p10 a 
fim, colloca as· conclusões que tirou' do facto de já. e.>tt:i.r resolvido o 
confhcto, i)or.qu:;u,ito membros de uma 4-ssembléa · j:>ass_aram a corri~ 
'parnc::w 'á 'outra.· · · · · · - · · 

. Já o nobre· autor .dei voió em sepàracl'o n a Cbmmis2ão de Justiça, 
0 .sr. Gumercindo . Riba.s, -Nz ta1nbem allusão a po1iticos que vivem 
tle ltin 'Pª1'a 'Ou tro lado. Pre ::Bntê1uente, na emen:cla substitutiva ha 
tambem urna allusão á adhesão de membros de uma á outrn Asseni-
bléa. 

Vê V . . Ex., Br. Presiélen:te, po'is,. .que as · conaidei:ações que -estou 
fazend.o são ' aibsolutamente attinentes ao art. 3°. Quero mostrar á 
Camara que nlio houve a<ilhesão; . a n:ão ser de ·tres . ou quat!-'o Depu-
tados da As-sembléa Legi·shtiva do Estado dó Rio, qÜe acharam qafl 
era muito mais · commoda a posição ele governis.ta que a de opposicio-
uista. Todos os outros que compareceram á Assembiéa .p1,esid.i.da pelo 
Sr. J oão Guimarães o fizeram pefos seguintes motivos. 

Desde logo todos sabiani que .o Supremo 'l'úlmnal F ederal da 
Iwpu blica .:;e collocou nessa questão franca e aberta;menJe ao lado. do 
Sr. Dr. Nilo Peçanha. -

O Poder Legislativo, ningue"in ignora, a política rnineíra , com 
o Br. Rib~iro J unq~rnira á fmnte nesta Casa; a política paulista, obe-
decendo ·ás injuncções elo honrado e venerando Conselheiro Rodrigues 
Alves ; a pofüica bahiana, rnprnsentada· aqui pelo ex-leacle1· o Si;. Octa-
vio M1aRgaheira, interprete da politica do Sr. José J oaqui.m Seabra; 
a .politica pernambucana, representando o pensamento do meu hon-
ra.do amigo, Sr. General DantRs Barreto, todos saben:i, as grandes 
bancadas desta Ül:lsa se collocaram .desde logo fr anca., aberta, absolu-
tamente contra a riossa causa, sendo francamente fa.voravel ao inno-
minn\·el esbulho que havemos de soffrer dentro de poucos minutos, com 
a .r esolução que ·vae tomar a Oan.rnra, não só porque, nos t empos 

. a.etuaes, ·assim o querem os mandões; como tainbem porque, infeliz-
mente, a Mesa o quer. 

·UM SR. DF.PU'.t'Aiio .,.- Os mandões são . cl~ todo.:; os tempos. 
O Sr: Pr.esid.e·nte - Peco ao nobre Deputado o obsequio dA 

tenni~ar . o se1i discm so. , 



O. SR .. ::M'.ARIO .DE PAULA - Terminal-o-hei, Sr. Pl'esidente, mas 
não o posso cortar ao ;meio. 

O Sii.- PRESI~ENTE - V. Ex. já e'Xc~deu o prazo . conce.dido para 
as suas observações. Não eatá encaminhando a vota.ção do requeri_-
mento, e, portanto, penso ql.l.e, .terminando desde logo; nada inais ·faz 
do qpe .cumprir, rigorosaméi1te as di!lposições do · Regim·ento. . .... 

O SR. MARIO DE PAULA---:- .Atte.nd~rei ao gesejo de' T{. Ex. · · 
Desde que não podemo.s contar com o apoio do Poder Legislativo 

e do ·Poder Executivo, não fallando no honrado Presidente da &pu-
blica; que foi o primeiro a fri13ar o esbulho que soffremos no Estado 
do Rio de 'Janeiro. . . . · . . · 

UM SR. DEPU'l'ADO _:___ A politica botelhista suffragou eom e~thu. 
siasmo a candida.tura do Sr. W encesláo Braz. · 

ó SR. M~rnmoro DE LACERDA ~ Por isso levou ó diabo. (Riso.) 
O SR. MARIO DE P Aú·LA - Apoiado. V. E x.· deu µm ·aparte muito 

feliz. 
Assim, Sr. Presidente, não ~contando com o .apoio do .Poder Legis~ 

lativo, nem do Judiciario, tão pouco do Executivo, que nada poderia 
faz.er, resolvemos; por isso, que os nossos :amigos, no dia da installação · 
di;i, Assembléa Legi'slativa d? Estado do Rio alli cornpárnces\3em para 
pleitear as posiÇões da Mes~. · . 

Foí esse motivo que levou os .nossos amigoa ao ·comparecimento 
á Assembléa presidida pelos amigos do Sr. Nilo Peçanha. Compare-
ceram; e, depois que houve algum bandeamenta, aliás ·:iimito commum 
nos tempos actuae.;3, de alguns companheiros para as hostes do Sr. Nilo 
Peçanha, porque q bafejo official, na época presente, é muito mais pre-
cioso ,e invejavel ·do que o ostracismo e a opposição, já tendo esses 
amigos · alli comparN:Íclo pa.ra p1eitearem as posições ela Míesa; con-
tinuaram a comparecer a todaa as sessões, porque não- lhes. ficava bem, 
depois de terem compareciqo para a eleição da Mesa, deixar!')m _de 
fazel-o nas sessões subsequentes. 

F~i o que .se deu; e itão ho\l~e bandeamento ,sinão {h:i dous. 
ou hes. 

São, Sr. Presidente, eatas as considerações que- eu prolongaria;' 
si não observasse na pbysionomia de V. Ex. o desejo de me. vêr sentar 
cle;icle já. 

Requeir0 votação nomi:q.al. (llluifJo bem; 1nuito 'bem.) 
Rejeitado o requerimento de votação nom.inal. 

O Sr. M.airio de . Paubru (pe"ta. ordem) requeiro a verificação 
de votação, porque evidenten+ente não ha mai.oi numero. 

Procedendo-se á verificação d·a votação, l'econhecç-se ter'em votado 
a favor . 13. Srs_., Deputa,clos e contra 101; total, 114. · 



O Sr._ Presidente -. 4 votação nõminal foi 1'€jeitada. 
Rejeitado o rnquerimento n . 2. --

,- O Sr. M.s.úo de Pau-fo, (p) l.a-ordern )' - --Sr. Pre&idente, req_ueiro, 
-oo;m a devida venia, a verificação da votação. · _ 

. . Proce;denclo-se á verificação ela votação, reconhece-_se terem votado 
contra 11~ Srs. Deputa-doa e a favor nenhum; total, 116. 

O Sr. Presidente - - Foi rej ei_taclo o reqiierimento n. 2. ·. 
Votação do seguinte reque1•irnento do Sr. Earia Souto: 
N. 3 - Hequeiro, sem prejuizo da discussão, que á Commissã() 

de Constituição e Justiç.a seja -devolvido o projecto ·n. 3 ' 0, <le 191Q, 
afim de - que intéponha parecer sobre a ~guinte emenda substi-
tutiva: -

Art. 1.0 O Presidente da Republica nomeará um intervento_-r 
fe_deral no E stado do Rio de J aneir9, pa.fa o fim. de ~ proceder alli, 
_imme-diatamente, á eleição para o. cargo de Pres'iderite, vago . em vir-. 
tude ela illegitimidacle elo-mandato .de ambos . os cidadãos que di&putam 
o .Governo naquella. circumscripção. 

Paragrapho uni.co. Os poderes -elo interventor cessarão com 11 
posse do ci,cladão que fôr reconhecido pela As.:;embléa Legislativa elo 
E stado , .elo Rio, cumprindo-lhe, e.mquaui:o clurareµ1 -os _po:dere& _ela 
intervet1.ção, velar pela gua1·cla da Ooustituiçã.o e das 1eis existentes · 
no Estado· e promover as mediçlas <le Governo neces.:;al'ia.-s e indisp·eu-
saveis á garantia da ordem e ela tranquilliclade, propulsionando o p ro-
gresso e a grandeza e.conom-ica do E stado. 

A:rt. 2. 0 O Governo abrirá os creclitos necessarios á execução da 
p.re .:;ente lei, · até o maximo de 300 :000$; rnvogadas as disposições. em 
contrario. · 

O Sr. Fada Souto (p,;la -ordern) (*) - Sr. Presidente, peço 
a V. Ex. a fineza de me mandar o requerimento. (Pwuw; .o .orai.tnr 
é satisfeito . ) . 

, Srs. Deputados, chamo a attençã-o da Oamam para um facto .de 
&umma gravic1acle. O requerimento que tenho em mãos, antes ele ser 
votado, já traz a nota de "Rejeitado; 29 de dezembro de 1915." ! 

O SR .. ÂNTONIO ÜARLOS - E stá claro que o pronunciamento que· 
a Oamara vae ter, ha de SCl' coherente com o rnlativo aos requerimen-

. tos. já 'vota.dos. (Apo~·la,dos.) · . - . . 
O SR. M -IBI-O DE PAuJ,A - Nem ha que admirar : ·são as injuncções 

cfo leader . . . 
O S1i. ANTONIO. ·ÜARWS ~ _E' not'orio -que a· O~mara, càmo e-u, pre-

tende rejeitar todos os 11equerimentos _em qu~stão. 

( •) /Este d :~cu-rso não foi r evis-to pelo or rud•n·. 
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O Sn-. FARIA .So.uTo - Esae requeTknento, ST. Presidente, será 

concebido nos· seguintes termos - -a Mesa .não o. leu. ·e >pen• "isso per-
mitta V. Ex. que eu o ·1eia ... 

. Q ·SR. PRESIDENTE - A Me3'a não tem obrigf!.ção de lêr os reque-
rimentos, uma vez -qÚ·e estejam impressos. 

O SR. FARIA ·SouTo - . (Lê.) Esse substitutivo, :Sr. P.r•esidente, 
foi calcado no vot.o elo nobre Deputado por S. Paulo, o Sr. Dr'.. Arncil-
pho Azevedo. S, Ex., no parecer ·que deu .a respeito da intervenção no 
Esta-elo do Rio, por occasião da ses.são extra01·dinaTia deste anuo, 

. Barecer que tem a da-ta de 3 de fevereiro, rnferia-se ao· facto de haver-
mos , cl'iticaclo .. a 'apuração cl!a eleição presidencial, -em sessão ext-raor-
.di-naria, fallava na allegação relativa á suppTessão, presU'mida1 do 
text'o constitucional do Estado, que prohi-be, se trate, em sessão extra-
ordinaria, de. assumpto outro que não o que motivou n. convocação e 
dizia que .. . 

O SR. OosTA REGO - E stá em discussão -0 parecer? 
O SR. FARIA -SouTo - Não está em discussão .cousa nenhuma 

e V . ·Ex., ainda não rnpresenta a Mesa para me· chamar á ordem. 
O SR. OosTA REGO - Não o e3tou chamando á orderr\, e3tou pe-

dindo apenas uma exp1i0ação. 
o s~. FARIA SOUTO T Agradeç·o o aparte intempestivo :.emib-OT·a, 

com qne V. Ex. me honrqu, cortando o fio de minha argumentação. 
O SR.. «OosTA REGO - E stou até auxiliando a V. Ex. no seu tra-

balho de obstrucção. 
O SR. J . P~~LMA - E stá botando lenha na fogueiiia. 
O SR. FARIA SouTo - Dizi.a eu, Sr. Presidente, que o nobre 

Deputado por S. Paulo concluía que p1'ocedeiite .ou ·não a critica, ba-
. seado corno estava em um parecer <lo illustre Deputado por S. P-aulo, 

o Sr. Dr. Prndente -de Moraes, era caso · de concluir pela ºinel·egibili-
clade ele um elos candidatos á governanÇa elo E.sta.do do Rio. 

Quanto ao otltTà, S . Ex. dizia que, tendo elle alcança-do votação 
menor .que aque;lla que a J.ci .exige parn a el€içã-0, quando ha conçur-
rencia de candidatos, era caso c1e se proceder então á nova eleição. 

Assim, :Sr. Presidente, concluiu o nobre Deputado por• S. Paulo, 
pela inelegibilidade de um dos candidatos. · · · 

O SR. CosTA REGO· - O Tenente Sodré er-a ·manifestamente in-
elegivel. . 

·O SR. F~rnIA SouTo -- Segundo -0 parecer do Sr. Prudj:inte de 
M.oraes? o pare-cer que o Sr. Deputa-do Amolpho Azevedo leu uesta 
Casa, e S. Ex .. concluia, é inelegível o candidato Sodré e o Sr. Nilo 
não esbá eleito visto , ,Ç?rn.o este candidato não alcançou o numel'o ele 
·votos ·necessarios para se ·eleger. 

ü SR. CosTA REGO - O facto é que o Sr. SÓdré, além de inele-
gível, não tinha sido eleito. 
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O Sii. FARIA _SouTo - Agora V . Ex. está fóra do voto vencido 
do Sr. Arnolpho Azevedo, que confessa que o Sr . Sodré obtivera 
31. 000 votos e que o Sr. Nilo 13 . 000 e tantos votos. 

O argumento era que um era inelegivel e qúe o outro não tinha 
alcançado o numero de votos necessari-0.- Não elegivel uni e não eleito 
-0 outro, era o caso do Governo nomear um intervent_or. , • 

Foi base·ado ne·stas razões d-0 nobre Deputado por S. Paulo, que 
eu fundamentei o substitutivo que a Camara vae votar após se mani-
festar sobr·e o meu requerimento. 

O SR. CosT.A. REGO - O intuito de V . Ex. é méramente prote-
latorio. 

O .SR. F ~IA SouTo - Por que? · 
O SR. 0-0sTA REGü - V. Ex. nem queT outra cousa. 

·O SR. PRESIDENTE :---- Peço ao nobre Deputado que não interrompa 
-0 orado~ · · 

O SR. OosTA REGO - Exerço um direito aparteando o orador. 
O 81~. FARIA :SouTo - V . Ex. vê, Sr. Presidente, que eu tenho 

sido por vezes interrompido. 
O meu rnquerimento está, · portanto, calcado na necessidade de 

a Commissão de Constituição e Justiça se pronunci-ai· -sobre o assum-
pto, apreci·ando o voto e.m separado do illustre Deputwdo por '8. Paulo, 
Sr. Arnolpho Azevedo, concluindo pela elegibilidade ou inelegibilidade 
de um dos candidatos ou pela eleição ou não eleição de ·outro. 

Mostrei, Sr. ·Presidente, co as proprias palavras elo voto em 
sepam·clo, que rS. Ex. chegava a esta conclusão logicamente e no ·pare-
cer que S. Ex. deu ·agora a respeito do nosso caso, repete estas mesmas · 
palavra·s, porquanto neste novo voto S. Ex. faz Temiasão exprnssa ao 
voto dado em fevereiro do corrente anno. -

Nestas condições a Commissão de Constituição e Justiça, devendo 
ser ouvida .a respeito deste projecto, elucidará tambem o ponto capital 
que é justamente o da legitimidade de uma dwa legislaturas, ponto 
·capital em .que não tocaram o no.bre Relat'or·do parecer da Commissão, 
nem o Relator .do voto em separado. E este ponto é essenci·al para o 
julgamento da questão, porque da dualidade de legislaturas, do des-
membramento ·da AsE€mbléa que, partindo-se em duas, foi que naaceu 
a dualidade de governos. Eram estas palavras que tinha a dizer a 
l~espeito deste requerimento, esperando, naturalmente, que a Camara 
faça justiça ao -0·rador e mande· ·devolver o parecer á Commissão. 

O Sr. Presidente - Relembro aa palavras ha pouco proferidas 
IJelo Presidente da Camara. A hom v•ae a·deantada; eatamos no mo-

. menta em qJJ.e precisamos aproveitar todo o tempo. . 
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Horacio Magalhães . 

• 
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O SR. HoRAOIO 11:AGALHÃEs - Qual o tempo que V. Ex. me dá, 
baseado no Regimento? 

O SR. · PRESIDENTE - Estou lembrando o R.egimento. Deixo .a 
· V. Ex. a ·responsabilidade de seu procedimento. 

O Sr. HoraciJo Magalhã0es (pe.lra ordem) (*) Serei breve nas 
considerações ·que vou farer á Camara. Acho que o reque·rimento ·de 
meu honrado collega e amigo, Sr. Faria :Souto, Dep,utado pelo 2° dis-
t:ricto do Rio de Janeiro, deve ser deferido· pela Camara, e· .acho que 
não devemos ter •absolutamente repugnancia em conceder o interventor 
para o E3taclo do. Rio de Janeiro, porquanto', ainda ha pou-cos dias, 

. a illustrada Oommissão de Legislação e Justiça da Oamara apresen-
tou um projecto sdbre a intervenção em A1aigôas, detérminando que 
o Presidente da Republica nomea\gse um. interventor. Esta figura juri-
dica do interventor não deve, portanto, absoluta)Ilente, repugnár á 
Oamara dos Deputados, e, .aliáa, quando no Governo passado se no-
meou trm interventor pa11a o Estado do Ceará, com violação da Consti-
tuição claquelle Estado da R.epublica. . . · · 

O SR. MOREIRA DA RooHA - Muito bem. 
O 1SR. HoRACIO M_o\,GALRÃEs - ... depois, o Congresso Nacional 

approvou todos o-s actos pratica·dos, nos quaes se englobava a inter-
venção arma:da no Estado 40 Ceará. 

No Estado do Rio de Janeiro, uma vez que a Assembléa Legis-
la tiva tem os seus poder•es lfquidos e não ha dupliaata de Po.der Legis-
lativo Estadual, tendo havido simplesmente um fra.ccionamento .dti 
Assem1bléa em dou3 gnrpos, ficando de um la:do, a maioria, e de outro 
a minoria, e si •a maioria reconhece um, Presidente, a minoria reco·-

. nheceu outro; si, por sua vez, o Sr. Presidente da Republica aéha que 
o Teconhecimento feito pela · maioria é o Tegular, apoia·do este acto 
por votação do Senado, e, ~i de outra i)arte existe o poder creado e 
mantido pelo Supremo Tribunal de Justiça, é claro que a figura do 
ínterv.entor se desenha como sendo ·de absoluta necessidade, .Sr. J?Tesi-
dente, no Estado do Rio de Janeiro nunca houve duplicata de Assem-
bléa Legislativa, como a.cabei de dizer a V. Ex.; mas simplesmente 
um acto tumultuario de -q.ma minoria ·de Assembléa reconhecendo. 
Pre-sidente em seasão exh·aoi·.dinaTia, e o acto regular e justo d.a maio-
Tia recon:hecendo um outro Presidente, em sessão .ordinaria, de accôrdo 
com a Constituicão do E sta<lo e a Lei Eleitoral. 

Ora, Sr. P~·esidente, d13sde ·que ·a maioria da Assembléa Legis-
lativ.a fez o reconhecimento do Presidente F eliciano Sod1'é, de accôrdo 
com a Constituição e de accôrdo com .a P..efo.rma Constitucional, 
apoiando seu acto na Lei El13itoral do Estado e uma vez que a minoria 
da A:;isembléa reconheceu um outro Presidente, que teve aliás os seu.;; 

(*) tEste discurso iT!ão foi r evist-0 pelo or.rudor. 
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·poderes sustentados pelo Supr<imo Tribunal ~e Justiça'. é cla.ro. qmi a 
fórma republicana federativa no Estado do R10 de Janeno f01 violada., 
e nessas -0-0ndiçõea, a figura do interventor pedida pelo honrado Depu-
tado pelo 2° districto se impõe. 

Disse ainda ha pou'Co que essa figura do interventor não devia 
repugnar á Oamara, porque intervenção já se d.eµ e armada, no Estado 
do Ceará, e ainda agora com a responsabilidade d.a ·política mineira, 
se pede, se quer ordenar a interv<inção no Estado d.e .Alagôas. 

·Nessas condições, é de absoluta necessidade que isso ·oc faça, por-
quanto no Esta:do do Rio de Janeiro a dualidade de Governo existiu, 
por causa do h.wbeas~corpics do Supremo Tribunal, re.conhecendó um 
Presidente, .sem que este reco.nhecimento se tivesse ba•seado não só 
na Constituição do Estado, como tambem na respectiva Lei Eleitoral. 
A .Assembléa Legislativa d.o E sta·do, que praticou esse acto nunca oo 
reuniu em numero legal; nunca essa .Assembléa conseguiu -0 numero 
de 23 Deputados para a sua installação, e o lvabeas-corpus concedido 
á Mesa <la .Asaembléa Legislativa foi uma violação clara, expressa e 
tei'Illinante do Regimento da .Assemblréa, que .diz que :ila sessão ordi-
naria ou extraordinaria,. sempre se procederiá á eleição da Mesa. 

Nessas condições, e uma vez que .a Camara dos Sra. Deputados 
tem de tomar conhecimento da materia, é indispensavel que esrns 
papeis voltem á Oommissão de 'Constituição e Justiça, porquanto 
easa Oommissão silencion de maneira absoluta sobre a Mensagem do 
Sr. Presidente <la Republi<ia, no topico em que elle dizia que tinha 
recebido um pedido de intervenção, não só da .Assembléa Legislativa, 
como tambem do Sr. Dr. Feliciano 'Sodré, candidato eleito e reconhe-
cido pela maioria da .Assernbléa Legislativa. 

O acto .d.e alguns Deputados comparecendo depois á .Assembléa 
não modifica absolutamente a situação juridioa elo Sr. Sodré, po-r-
quanto -0 diTeito de governar o Eatado se incorporou á ·sua pessoa, 
desde o momento em que a .Assembléa Legislativa, pelo voto d.e 27 
Deputados, .constJituinclo :maioria absoluta, o reconhec~u, no c·argo 
ele Presidente do Estado, depois de terem sido feitas todas as apura-
ções determinadaa pela Lei Eleitoral. · 

O SR. PRESIDENTE - Peco ao nobre Deputado que resuma as 
suas considerações. ~ 

O SR. I-IoRACIO MAGAJ,HÃES - Vou resumir. 
-E, claro, portanto, que a .Assembléa Legislativa do Estado, tendo 

usado da sua funcção constitucional de reconheoor o Preaidente, no 
momento da.do e determinado, qualqu~r movimento ulterior da mesma 
.Assembléa não nullifica o seu ado, porque o -acto feito em momento 
opportuno, em momento constitucional, determinado pela lei, .é um 
acto irretractavel, não póde absolutamente ser modifica.do pe~a Assem-
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bléa Legislativa ~m sua . attitude subsequente, quer essa attituae seja 
de acção, quer seja de inacção. 

Quanto ao comparncimento dos Deputados, é .preciso explicar o 
seguinte: Os membros do Partido Republicano Conservador do Estado 
do Rio ·de Janeiro não compareceram, não deram· numero, absoluta-
mente, para a constituição da Mesa presidida pelo 1Sr. João Guima~ 
rães.' Em 1 de agosto do cqrrente anno não pudeTam installar a Assem-
bléa L_egislativa, não puderam eleger o Presidente, porque não tiuham 
numero sufficiente de Deputados ; porém, ·de accôrdo :com o Regi-
mento da Assembléa, na quarta reunião, pôde-se fazer ·a eleição. do 
Presidente com 16 membros. Nossos correligionarios não compal'ece-. 
ram, absolutamente, á eleição de Presidente da Â:ssembléa Leg~slativa; 
compar.eceram depois qU'e a Assembléa estava constituída e não pra-
ticaram acto algum de modo a se poder concluir que elles tinham 
modificado a posição as-sumida quando reconheceram o :candidato .ante-
riormente eleito, Sr. Feliciano Sodré: · 

. São estas, 'Sr. Presidente, as consid:erações que tinha a fazer, 
pedindo, seja defel'ido o Tiequerimento aprnsentado pelo honrado Depu-
taao, Sr. Faria Souto. (il1uito bem; mu.i!to bem.) 

O Sr. Presi:idente .- Tem a :palavra pela ordem o Sr. Deputado 
Mario de Paula. Renovo ~ :S. Ex. o ·appe1lo ha pouco feito pelo 
Sr. Prf:lsidente da Oamara:, e estou certo de que o patriotismo de. S. Ex. 
não deixará de colTespon.der a tal appello. · 

O S r. Marfo de Paul:a (pela ordem) - Desnecessario, Sr. Presi-
dente, se tornava V . Ex. dir:igir ao humilde orador essas palavras. 

NingU'e;m nesta Casa reiSpeita mais do que eu a :Mesa, e ninguem 
mais (lo que V. Ex. despert21- sympatlhia e estima a mim. 

O SR. PRESIDENTE - ~stou apenas fazendo vêr a to1erancia da 
Mesa. · · 

O SR. MARro DE P AULA.:__ P erdôe, mas V. Ex., dessa maneira, ·é 
quem está obstruindo, não sou eu. · 

O SR. PRESIDENTE - P pde V. E x. continuar. 
O SR. MaR:ro DE P aU.LA - Agradecido. 
Como dizia, Sr. Prnsidente, não tenho, absolutamente, intuitos 

protelatol'Íos. 
Ainda ha pouco, o honrado Sr. Pr.esidente desta Casa declarava 

ao humilde orador que teria apenas o prazo de cinco minutos para 
fazer consideraçõe·a a respeito .da materia em votação. Causou-me 
-profunda sU'rpr'eza q~e o qigno Presidente desta Casa se dirigisJe 
nestes termos ao hunulde orador, porquanto ·o Regimento só determina 
o prazo de · cinco minutos., quando se trata .de votação de or~amento. 
Fóra di s~o o Regimento cogita do encaminhamento da votação "em 
breves te~·mos". 
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O SR. PRESIDENTE - fJJesculpe-me interromper a V . Ex. V. Ex: 
pediu a palavra parn encaminhar a votação do requerimento e fo1 
para isso que a Mesa a co:n,cedeu. • - . 

O 'SR. MARIO DE PAULA - Não quero, absolutamente, desrespeltar 
a V. Ex. · 
, :Peço, entretanto, liaenç_a para dizer que mesmo quando V. Ex: 
tem estado na Presidencia desta Casa, muit-0a dos collegas tee:m aqui 
encaminhando a votação tratando de as&umptos inteiramente extra-
nhos. 

V. Ex. sabe muito bem que até sobre materias que nada teem 
coin a política, os ~ollega s co.atumam pedir a palavra para encaminhar 
a respectiva votação, mas tratam, exclusivamente, de p·olitica, isso 
com assentimento de tod<?a os Presidentes da Oamara, inclusive de 
V. Ex. Admira-me, pois, que V. Ex., em um momento destes, .em que 
deve acatar o jus espe1"1i.eand!i ( ri.s;o) que nos assiste, me chame a 
attenção como está · fal'iendo . 

O Sil. PRESIDENTE - V. Ex. permitta. A Oamara fará .o seu juízo 
sobr.e o procedimento da Mesa e sobre o de V . Ex. 

· O SR. 1.1JARro DE PAULA - A emenda substitutiva do projecto tem 
dous artigos e Ulm paragrapho. · 

Ora, Sr. Presidente, tem absoluto cabimento o art. 1° da emenda 
substitutiva. Dos cidadãos que disputam a Presidencia do E stado do 
Rio de J .aneiro, segund-0 se verifica do modo por que foram reconhe-
cidos, um, na minha -Opinião, foi illegalmente 1~onhecido, porquanto 
o foi contrariando disposições expressas -da ~forma O_onstitucional, 
da Lei Eleitoral <lo Estado e contrariàndo disposições expreasas do 
lwgimento da Assembléa Legislativa do Rio .de Janeiro. 

Ninguem ignora, Sr. Presidente, que, antes mesmo de terem sido 
reoobidas pela· Assembléa Legisla ti vá do· Rio de Janeiro aa apU'rações 
parciaes do pleito presidencial que alli se feriu, a facção da Assembléa 
pertencente. á política do Sr. Nilo Peçauha, açodadamente, ei:n tres dias 
a.penas, sem · papeis eleitoraes, ·sem actas, sem authenticas, violando 
disposições expressas da Lei Eleitoral e do Regimento <la · Assembléa 
Legislativa, l'econheceu e proclamou Presidente do Estado <lo Rio de 
Janeiro o mesmo ·senhor. 

'Ü SR. PRESIDENTE - P eço ao nobre Deputado ·que resuma as suas 
observações. 

O Sn. MAR.lo DE PAULA - Sr. Presidente, vou restringir as . mi-
nhas considerações dentro dos quinze minutos .. . 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. não póde marcar prazo á Mesa. 
O SR.. MA.RIO DE PAULA - V. Ex. desculpe que eu tambem diga, 

de a0côrdo com o Regimento, ~ei por qne se deve reger a Mesa, que 
não encontro na Mesa autoridade para me determinar que falle apenas 
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cinco minutos, salvo si V. Ex. quizer usar do direito, discrecionario, 
de me fazer sentar. 

O SR. PimsIDENTE - J ámais usarei dessa attribuiçuo . 
.A Camara ·aer.á juiz do meu procedimento e do de V. Ex. O 111:Cl-

dente ficará consignado nos A111111a.es . . 
O SR. MARIO DE PiULA __: Os nossos 1lnma/3\S ? ! Elles não .elevem, 

Sr. Presidente, ser trazidos á baila de uma .discussão de3tas; enoorr.am 
muita materia que traria profundos e enormes- escandalos para o 
recinto. 

Não vale a pena appellar para os Annties . .. 
Continuarei, entretanto, com as prerogativas que tenho, de rnpre-

sentante do Eatado do Rio de Janeiro nest11 .Casa, e ap:roveito-'Ill.e do 
ju;s espermeandis, repito, ,que é um direito sagrado. 

Já,. Sr. Presidente, sem o habito da tribuna, interrompido, perco 
completamente o fio das minhas considerações. · 

De modo que V. Ex. está concorrendo para a obstrucção, obrigan-
do~me a r.epizar aquillo de que tratei. 

'.Pois bem. Dando .as apurações parciaes 32. 0.00 votos ao Dr. Sodré 
e 15. 000 ao honra.do Presidente de facto do Estado do Rio (dentro de 
poucos minutos passará a ser Presidente de verdade), com toda essa 
votação &e congregaram os maioraes das forças políticas do paiz para 
dar um golpe no mallogrado General Pinheiro Miachado e entenderam 
que nós devíamos ser cab.eç~ de turco, e, como o hollandez, pagarmos 
o mal. que não fizemos. 

Sr. Presidente, a opini,ão publica, principalmente nesta Cap_ital, 
orientada pelo OmTew da Jtfanhã e pelo I rnparcial;, .deixou-se levar 
pela apuração publicada por esses jornaes . .A.o pa·3so q.ue as eleições 
eram dfectuadas e davam ·certo resultado, esS<es dous jornaes . se encar-
regavam ·de .dar resultados pornpletarnente differentes, que favorecea-
sem o accesso do Sr. Nilo, .d.13 modio que a opinião se convenceu de que 
tínhamos sido derrotados. 

Deante disto, não sei pqr que essa antipathia de todos 
0

03 collegas, 
ou, pelo menos, da grande maioria desta Casa, por essa idéa da inter-
venção no Estado. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado o obsequio de teT-
minar o seu discurso. 

O SR. MARIO DE PAULA ...:__ .A.catarei a3 oredns de V. Ex., Sr. Pre-
sidente. 

V. Ex. vin que, no ·caso ·do Ceará, em que pese á bancada cearense, 
principalmente ao Sr. Moreira da Rocha, rne1i illustre amigo. V. Ex. 
viu que a intervenç.ão naq1rnlle E stado tem dado rnagnifi.cos 1~sul
tados. 

Alli se fez a paz. O Ceará é hoje um verdadeiro seio de .A.brahão. 
V. Ex viu que, .até sob os au·spicios ela política que V . Ex. TBpre-
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senta nesta Casa, a politic_a mineira, se est-á preparando a intervençãci 
em Alagôas. 

Não entrando na apreciação do modo por que foi elevado ao poder 
o Sr. Baptista Accioly, devo em todo caso dizer, e V. Ex. o sabe, não 
nos ,consta que haja revolução em Alagôas, que a ordem publica esteja 
per tU'rbada. Ao contrario, pelos telegrammas publicados por intenne-
dio ·do Sr. osta Rego, reina absoluta p.az naquelle Estado. 

Entretanto, sab aa auspícios da política mineira, a ommissiio de 
Consaituição e J ustiça deu parecer, determinando a intervenção em 
Alagôas. 

O SR. PRESIDENTE - Já pedi a V. Ex. o obsequio de terminar 
as suas .considerações. 

O SR. MARro DE PAULA - V ou terminar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Mas, V. Ex. diz que vae terminar e não 

termina. (Riso .) Devo submetter o 1-equerimento. 
autoritario de me cas·aar a palavra. 

O SR. MAR10 DE P A.PLA - Perdão; V. Ex. quer commetter -0 ado 
O SR. PRESIDENTE - -Estou com o Regimento e devo cumpril-o. 

(Apoiaclos.) 
O Sn. M.Anrn DE PAULA - Não é com o Regimento qtl"e V. Ex. 

me faz sentar. 
O SR. PRESIDENTE - Obedecendo ao dever que tenho de fazer 

cumprir o Regimento, .convido á Camara a votar o requerimento n. 3. 
(Miáto bem. Apoiados.) 

O S r. Far.ia Souto (p:eda ordem) requer votação nominal para 
o requerimel).tO n. 3. 

O Sr. Mario de Paula (pela orcleni) requer a verificação da 
votação. 

Procedendo á verificação da votação, reconhece-se terem votado 
a favor sete Srs. Deputados e contra 103 ; total, 110. 

O S r. Pre sr:idente - A votação nominal foi rejeitada. 
Rejeitado o reforido requerimento n. 3. 

O Sr. Mario ·de Paula (pela .orclem) - Sr. Presidente, sem que 
isso importe .contrariedade á a,cção de V. Ex. na Mesa, esperando que 
V. Ex. não se desgo-ate por esse motivo, eu pediria a \erificação da 
votação que acaba de ter log.ar. 

O Sr. Pres:Alente - Vae-se proceder á verificação da votação. 
Procedendo- " á verificação da votação, Teconhece-se te rem vo-

tado •Contra 101 Srs. Deputados e a favor nenhum; total, 107. 



O Sr. PreS1iidenf.e - O requerimento n. 3 foi rejeitado. 
V-0tação do .seguinte requerimento do Sr. Faria Souto: . . 
N. 4 - Requeiro, sem prejuizo da discussão, que . á Comm1ssão 

·de Constituição e Justiça, ·Beja devolvido o proj.ecto n . 3 C, dé 191?• 
afim de que interponha parecer sobre a éleguinte emenda subst1~ 
tu tiva : 

Art. Compete ao Congresso Nacional decidir privativamente 
nos casos de dualidade ·de governos 01.1 de 1egis1atliras nos E3tados, 
cumprindo tão sómente ao Executivo Federal a.cautelaT a ordem pu-
blica, si ella fôr -Ou estiver perturbada, até o pronU'nciamento defi-
nitivo do Congresso. . 

Art. A presente lei não Ee applica ao caso occurrente no Eatado 
do Rio de Janeiro~ por se tratar ·de um fac~o conswmmado, cleante da 
intervenção do .Supremo Tribunal em ordem de habe.o,,s-c.orzni.s, que 
foi cumprida, -manii militari, pelo Executivo Federal. 

Art. Ficam approvadas· as despezas feitas para execução da 
sentença de habe.as.~corpv:s, que motivou a interv.enção, bem como 
aberto o credito de 300 :000$, para a:;;; que forem neces~arias até a expi-
ração do mandato que dla legitimou; revogadas as disposições em 
contrario. 

O Sr. Faria Souto (p.e1la m·rleim) C') - Sr. Pr.esidente, o art. 113 
do Regimento diz o seguinte : · 

"Nos rnquerimentoa e ' questões d eordem, a nenhum DBputado 
será permittido faflflfarf fmfafifs de uma vez, nem msetno a .titu1o 
de explicar; o autor do niquerimento, porém, pode1'1á allar uma t?e-
gunda vez. 
. P ergunto a V. Ex. si, allando agora sobre o Tequerimento para 
encaminhar a ·votação, e si um outro Deputado pedir a palavra em 
seguida, poderei failaT Eeguµda vez, como autor do r.equerimento? 

O SR. PRESIDENTE - O artigo invocado pelo nobre Deputado, 
que é -0 117 .elo Regimento, diz. . . · 

·O SR. F .A.RIA SouTO - Art. 113, aliás. 
- .O SR. PRESIDENTE - V. Ex. está com a edição antiga e eu · estou 

com a m·odenia. 
Ü art. 117 diz: "Nos requerimentos e questões de ordem, a nenhum 

Deputado será permittido Ífillar mais de uma vea, nem mesmo a titulo 
ele explicar; o autor do Tequerimento, porém, poderá . fallar unia se-
gunda vez." . . · 

Orn, no momento da votação só ha questões de ordem e á cxce-
pção é dada para os autores dos requerhnentos quando em debate. Oa 
requerimentos apre.sentados no expediente entram .em discussão e o 
an.to rpodeTá fallar {luas vezes; mas nas questões de ordem só poderá 

l •) !Este discursç mão foi revis·t.o pelo orrud'Oi'. 



- 537--: 

fallar uma unica vez, de modo que. nenhum Deputado poderá fallar 
mais de uma vez. Assim a Mesa já tem decidido. OVI uito be,m.) 

O SR. F .ARIA SouTo - O requerimento para encaminhamento de 
uja votação solicitei a palavra diz o »eguinte: (Lê <J 1·equerim-ento.) 

A este respeito, Sr. Preisdente, peço permissão para fazer uma 
pequena dissertação com palavras ·que não são minhas, mas q1xe são 
do illu&tre Senador Ruy Barbos.a, . ·considerado, com justiça, o maior 
de nossos constitucionalistas. 

O .Sup1~mo Tribunal, em virtude de uma ordem de ha1J:ea'8-corpus, 
reconheceu a legitimidade de uma das Mesas ·da Assembléa F lumi-
nense e em, outra ordem d hab1ea!s-co1·pu.s immittiu na posse do cargo 
de Presidente do Estado do Rio, o Sr. Nilo Peçanha. . 

Em um discurso notavel produzido no Senado da Republica pelo 
Sr. Fernando Mendes de Almeida, S. Ex. citou as palavras do Senador 
Ruy Barbosa, palavras que peço licença para reproduzir nesta Camara. 
São ella-s as seguintes: 

"A regra da Constituição Federal, em materia de habeM-corpus, 
é realmente amplicissima. M.landa ella dar-se o habeas-corp:ws sempre 
que o. individuo soffrer, ou· se achar em imminente perigo de soffrer 
violellcia, ou coacção por illegalida<le, ou abuso de poder. (Constitui-
ção da Republica, art. 72, § 22 .) _ 

Mas, por mais lata .que seja easa fórmula, evidentemente não 
abrange os casos desta especialidade cujo supremo caracter poli.tico 
sem ·duvida nenhuma os afasta da orbita da acção ela Justiça. 

Sinão, vejamos. Pelo art. 47 da Consti.tuição, é o Congresso 
Nacional quem verifica a eleição <lo Presidente da Republica e Teco-
nhece o cidadão efaito. Supponhamos que essa Assembléa depura o 
candidato elegivel e reconhece o inelegivel. Supponhamos que esbulha 
da Presidencia o . candidat9 mais votado, para .a ·conferir ao menos 
aquinhoado em votos .. Supponhamos que, havendo um ci<la,dão indubi-
tavelmente favorecido com a maiol'ia dos suffragios populares, lhe 
ctirceia o Congresso, para se utilizar da attribuição do art. 47 § 2°, 
elegendo, por escrutinio parlamentar, o segundo votado. Em todas 
essas tres eventualidades temos um cidadão brasileiro espoliado ela 
Presidencia ela Republica por uma ext01·aão do Congresso Nacional. 

Admittir-se-hiá a esse cidadão .o recurso de hJab.e'!Chs -oorpils, afim 
de entrar no exercicio das fu,ncçõe-s que a Nação lhe confiou, e o 
C~ngresso commetteu a outrem~ 

Damos agora a hypothefe de um Presidente da Republica já no 
e:xercicio do seu cargo: N oa crimes de responsabilidade, o seu tribunal 
é o Congresso, que, revestido. desta judicatura, nos termos ela Consti-
tuição, arts. 53 e 54, o póde suspender e destituir. Imagine-se, porém, 
que, a titulo <lessa autoridade, o de3titU:e sem o processo ou lhe atro-
pep a, consultando a:s fórmas necessar.ias, ou lhe instaura, mm se veri-
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ficar nenhum · dos casos legaes .de Teaponsabilidade, e, de qualquer 
desses modos, consumma o attentado faccioso, declara·ndo vago o logar 
de Chefe do Estado. Concebe-se, que a um conflicto desta natureza, 
pudes~ caber, como soliição juridi<Ja, a interpr~tação de um h.abef!S-
carpus pela victima elo· esbulho do Supremo Tribunal Sederal i N in-
guem o diria." 

· .A.hi estão, portanto, palavras sacramentaes do maior dos nossoa 
constitucionalistas, o Sr. Senador Ruy Barbo3a, firmando-se em hypo-
theses perfeitamente ídenticas á hypothese que se verificava . quanto 
ao Estado do Rio de Janeiro. 

Ahi está o caso da Assembléa esbulhar o cidadão mais votado, 
concluindo pela apuTação do menoa votado. 

O caso está perfeitamente enquadra.do nas hypotheses figuradas 
pelo Sr. Senador Ruy Barbosa. 

Haverá alguem que seja capaz de dizer que este caso seja de 
hab.eas-corzn/l3? · 

E' o proprio Senador Ruy Barbosa quem: responde pela negativa, 
q1ie era o W3ó de deliberação do Oong1-esso. 

O Congresso é o unico poder competente para verificar e apurar 
a eleição do Presidente da Republica, e, nesta hypothese, nenhum 
poder ha que se lhe possa ~U'perpôr, e o individuo, embora esbulhado 
do seu cargo, não póde ir a\)s tribunaes para recorrer desse .ado. 

Eata representação, Sr. Presidente .. ". 
O SR. PRESIDENTE - Está finda a hora da sessão. 
O SR. FARIA SouTo - Peço a V . Ex. que consulte á 1Casa sobre 

si -0onsente na prorogação . . . 
O SR.fPRESIDENTE - V. Ex. está encaminhando a votação, e, em 

prorogação, não se póde tratar de votação. 

O S r. P.re s::;dente - Eagotada a hora, fica adiada a votação do 
requerimento n. 4; do Sr. Faria · Souto. 

Convoco pára hoje, ás 20 horas e 30 minutos, uma sessão nocturna 
com a seguinte ordem do di il : · 

Votaçã:e do projecto n. 3 B, de 1915, do Senado, mandando inter-
vir no Es;3do do Rio ·de Janeiro, para assegurar ao Dr. Feliciano. 
Pires de Abreu Sodré Junior o livre exerci.cio das funcções de Presi-
dente do mesmo Estado, no quadriennio de 1915 a 1918, etc. ; com 
parecer da maioria da Com;rnis-aão de Finanças, contrario ás emendas, 
e voto em seP.arado dos Srs. João Vespueio e outros (vide projecto 
n . 3 O., de 1915) (precedendo a votação de dous requerim:entos do 
Sr. Faria Souto) ( 2ª discns$ãO). · · 
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S E1SSÃO DtE 2 9 DIE DEZE MBRO 

O S r. Pre S!:rdente - Vou submetter a votos o seguinte reque-
mrientô <lo Sr. Faria Souto, cuja votação ficou interrompida na sessão 
diuma de hoje: -

· N. 4 ----' Requeiro, sem prejU'izo <la d iscussão, que á Commissão 
de Constituição e Justiça, ·aeja devolvido o proj.ecto n. 3 C, de 1915, 
afim de que interponha parecer 1sobre a ~eguinte emenda substi-
tutiva : 

Art. Compete ao Oongresao Nacional decidir privativamente 
nos casos de dualid:ide de governos ou legislaturas nos Estados, cum-
prindo tão sómente ao Executivo Federal .acautelar a ordem publica, 
si ella fôr ou estiv.er pertu:rbada, até o pronunciamento definitivo do 
Congresso. 

· Art. A preaente lei não se appli-ca ao caso occurrente no Estado 
do Rio de Janeiro, por se tratar de um facto oonswmmia:do, deante da 
intervenção do Supremo Tribunal .em ordem de lvabl!J.as-corp·us, que foi 
cumprida manu mil;itari, pelo Executivo Federal. 

Art. Ficam appovadas as despezas feitas para execução da 
sentença de habeas-oorpus que motivou a intervenção, bem como 

.,,... aberto o credito de 300 :000$, para as que forem necessarias até a 
expiração do mandato que ella legitimou;' revogadara as disposições 
em cont:i:ario. 

O S r. Faria Souto (pelia ordem,) faz diversas considerações em 
defesa elo requerimento que formulou e que vae ser votado. (Mu~to 
bem.) 

O S r. Horaci o Magarlhães (pela ordem) produz varios argu-
mentos, dando os motivos por que vota a favor do requerimento de 
seu collega de bancada. (MwJto bem,.) . 

O Sr. Ma rfo de Pau.J:a (pela 01il-e-ni) 'apresenta os fundamentos 
de seu voto, favo1·av.el a orequerimento. (Mnito be1n; muito bem.) 

Rejeitado o requerimento de votação nominal. 

O Sr. Marfo de Paula (pe-rJa 01·dem) requer a verificação da 
votação. 

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se terem votado 
a favor seis Srs. Deputados e contra 93; total, 99. 

O Sr. Pres1:·dente - Não ha numero. Vae-Ee 'proceder á cha-
mada. 
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O Sr. Juve'llail Lamartine (2° Secretario, servinclio ele 1°) procede 
á chamada· dos Srs. Deputado3. _ . 

Feita a .chamada verifica-se terem ·se. ausentado os Srs. Bento 
de Miranda, Arthur Collares Moreira, Coeiho Netto, Alfredo de Maya, 
Deodecio Borges, Irin.eu Machado, Horacio Magalhães, Saria S outo, 
Ponce de Léon, Pedro Luiz, Christiano Brasil, Barros P enteado, Raul 
Cardoso, Prudente .de Moraes, Hermenegil do de Moraea, Annibal de 
Toledo, João P ernetta, Luiz Bartholomeu, Celso Bayma, Al:varo Ba-
ptista, Vespucio de Abreu, João Simpliáo Augusto Pestana e Marçal 
Escobar. 

O Sr. Pre s ;:dente _:_ Responderam á chamada 106. Srs. Depu-
tados. · 

Não ha numero para se proseguir nas v'otaçõe·s. 
Fica adiada a votação do requerimento n. 4. 

S ESSÃO o,E 3 0 D E D·EZE M B-RO 

V atação do projecto n . 3 B, de 19'15, do Senado, mandando inter-
vir no E stado do Rio de 1 J aneiro, para asaegurar ao Dr. F eliciano 
Pires de Abreu Sodré Junior o livre e~erci.cio das funcções de Presi-
dente do mesmo E stado, ·:p.o quadriennio de 1915 a 1918, .etc. ; com 
parecer da maioria da Co:rµmissão d.e Finanças, contrario ás emendas, 
e voto em separado dos Sra. João Vespu-cio e outros (vide projecto 
n. 3 e, de 1915) (precedendo a votação de dous requerimentos do 
Sr. Faria Souto) (2ª disc4ssão ) . 

O Sr. Presridente - Vou submetter a votos o s.eguinte rnqueri-
mento do Sr. Faria Souto, cuja votação ficou interrompida ·na ses11-ão 
nocturna do dia de hontem : · 

.N. 4 - Requeiro, sem prejuízo da discussão, que á Commissão 
de Conatituição e .Justiça , seja devolvido o projecto n. 3 C, de 1915, 
afim ele que interponha parecer sobre a ioeguinte emenda substi-
tutiva : · 

Ar t. Compete ao Congresso Nacional decidir privativamente 
nos casos de dualidade de governos ou de legisl aturas nos Estados, 
·cumprindo tão sómente ao Executivo Federal _acautelar a ordem pu-
blica, si ella fôr ou estiver ·perturbada, até o pronunciamento defini-
t ivo do Congresso. · 

Art. · A preeente lei não Ee applica ao caso occurrente no 
Estado do ~io de. Janeiro, por se tratar de um facto cons.1f;rnmado, 
deante da mtervenção do :Supremo Tribunal em ordem de lvoheas: 
corpif;S, qll'e foi cumpTiida, r;ia111u rnilJiJúari , pelo Executi:vo F ederal. 
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Árt. Ficam a pprovadas as despezas feitas para · execução da 
sentença de lw.-b.e01S-o.01·prus que motivou a intervenção; be_m co;no 
abe-rto o credito de 300 :000$000, para as que forem necessanas ate a 
expiração do mandato que ella -legitimou; revogadas as disposições 
em contrario. 

O Sr. Fa.r.!iai Souto (pela ordem) - Sr. Presidente, diz o reque-
rimento o ·seguinte: 

"Pede que o projecto 3 B seja devolvido á Commissão de Consti-
tuição e· Justiça para in~erpor parecer sobre a emenda, _etc." 

A audiencia da Commisaão de Constituição e J ust1ça, ácer·ca do 
projecto por mim articulado, é necessario porquanto e·sse projecto 
substitutivo está baseado nos termos expressos · do proprio parecer . 
que ao mesmo tempo julga privativa a competencia do Congre3so 
para dirimir questões da ordem da de que se trata, dá. o facto como 
coµsummado pela intervenção do Supremo Tribunal Federal, que 
não só reconheceu a Mesa de uma das fracções da Assembléa Flumi-
nense, como concedeu outra ordem de habeas-corpuis a S. Ex. o 
Sr. Senador Nilo Peçanha, para tomar posse do cargo de Presidente 
daquelle E stado, cuja legitimidade rnconheceu. 

Assim é, Sr. Presidente, que o pareoor da ·Commissão de Consti-
. tuição, Legislação e Justiça, tratando da these constitucional, da 
·intervenção nos Estados, e analyaando o art. 6° da Constituição de 
de 24 de fevereiro, conclue, aliás de accôrdo com votos anteriores pro- . 
feridos pelo nobre Relator da Commissão, o Sr. Mello Franco, pela 
competencia privativa .do Congresso. 

Já em outra occasião e em outro discuTso aqui pronunciado, 
citei os textos do parecer em que elle firma essa doutrina de modo 
iuilludivel, fazendo a esse resp.eito citações de diversos autores ameri-
canos e de julgados ·não só do Congresso dos Estados Unidos da Ame-
rica do Norte, como da iSuprema Côrte Americana. 

E' assim, Sr. Presidente, que o parecer diz textualmente que; 
quando a materia de um pleito inte.ressa á existencia de jure de um 
Governo, essa materia é puramente politica, escapa á competencia do 
Poder J udiciario. 

·A proposito .cita o parec.er trechos de illustres constitucionalistas 
americanos que eu não reproduzo agora por já os haver Teproduzido 
em outra oecasião . .Salienta tambem o parecer o que a respeito dessa 
these escreveu o illu stre constitucionalista bTasileiro, o maior dos 
n_ossos conhecedores do assumpto, o Senador Ruy Barbosa, nessa sua 
brilhante these scientifica, que se intitula O Dú·eito do . Anvazon.as ao 
Acre! Septentriorual . 

Nessa these, Sr. Pmaidente, S. Ex. o Sr. Senador Ruy Barbosa, 
enumerando os casos em que a coinpetencia do Poder Judi.ciario lhe 
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é vedada, faz uma remissão expressa ao caso de dualidade de governos 
o~ de legislaturas nos diversos Estad(}s da União. . 

Infelizmente, porém, 1Sr. Presidente, o parecer que, ~ão br1lh.a~
temente sustentara esta these, entrando por uma nova serie de consi-
derações, conclue pela legitimidade da intervnção do <Supremo Tribu-
nal em materia d1essa ordem, dizendo textualmente que, quando a 
Suprema Oôrte assim julgar, embora exorbitando das ·suas attribui-
ções constitucionaes, €SSa sua sentença a respeito do caso deve ser 
cumprida; 

Ik premissas tão diveraas, póde se dizer que diametralmente 
oppostas, ·a Oommissão só podia <:oncluir p(}r um absurdo. Sustentando 
duas theses absolutamente differentes, a Oommissão tirou uma con-
clusão disparatada. 

E é por isso, Sr. Presidente, que a audiencia da Oommissão, a 
respeito do assumpto, é necessaria, po-rque é neceasario firmar no 
Congresso Federal uma jurisprudencia certa e seguida, jurisprudencia 
aliás só agora quebrada, porque já agora o Congresso se tem manifes-
tado diversas vezes a proposito de con±1icto dessa natureza. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado que abrevie as suas 
consideraçõea . 

.O SR. FARIA SouTo - Vou obedecer a V. Ex., Sr. Presidente, 
terminando as minha.s cbnsiderações e aproveito esta opp_ortunidade 
que se me offerece para declarar á Oamara que profundamente sensi-
bilizado com o appello dp illustre Deader da maioria sobre a attitude 
que vimos mante.rido neste debate, não é poasivel, por circumstancias 
de ordens varias, acudir á gentileza e ao carinho -com que S . Ex. me 
dirigiu o seu appello. 

Realmente, rSr. Presidente, neste momento repito o que já por 
v.ezes tenho dito deata tribuna: cumprimos um nobre e grande dever 
de lealdade partidaría, e eu pessoalmente defendo neste instante as 
id'éas, os sentimentos e ª" aspirações que, até poucos <liaa antes de seu 
vil e covarde assassínio, me foram transmittidos pessoalmente pelo 
General Pinheiro Machado. 

Si eu afrouxasrn na attitude irreductivel que estou mantendo, 
teria trahido a memoria do meu chefe. 

O SR. MARro DE PAULA - Apoiado. . 
O SR. FARIA 8-oTITQ - Trahiria a um compromiaso de honra, 

porque me foi dirigido justamente na ultima vez em r:que troquei idéas 
com S. Ex. . · 

Repeti hontem nesta Casa as palavras de S. Ex. e rnpito~as agora, 
neste mome~to, para que a Camara não julgue que a minha attitrccle 
nosta questão reja 11m simples capricho pessoal. 

V ou repetir essas pttlavras. 
O immortal PiIJ'heiro Machado . . . 
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O SR. P RESIDENTE (d(; poi!s de agitar os tympanos) - R ogo a 
V: Ex. o obsequio de terminar. Recordo as palavras que já tive hon-
tem occasião de proferir. Sobre o requerimento qU'e se vae votar, V. Ex. 
jfl. fallou, encaminhando a votação, hontem. Peço a attenção de V. Ex. 
A Mesa é muito tolerante, tanto quanto possivel, mas V. Ex. não deve 
abusar. 

O SR. FARIA :SoFTO - V. Ex. tem razão e eu ia concluindo . .. 
.O SR. PRESIDENTE - Peço muito a at~enção de V. Ex. para esta 

circumstancia. 
O SR. FARIA SouTo - Eu ia repetindo as ultimas palavras tro-

cadas com: o grande immortal Pinheiro Machado, a reapeito do caso 
do Estado do Rio, quani:lo V. Ex. me interrompeu. -Se V . Ex. não me 
houves2e interrompido já eu teria terminado, porque este era o l'emate 
ao ,pequeno discurso, que ora produzo perante a Oamara. 

Dizia-me o Sr. General · Pinheiro Machado, na ultima vez que 
commigo trocou idéas a respeito do' ·caso do E stado do Rio : "Se eu 
fôr assassinado, ·como de publico se trama, vocês, meus amigos do 
Estado do Rio, serão as primeiras victinias. Si isso se dér, cumpram 
o seu <lever, defendendo o projecto do Senado e opponclo-se a que se 
cousumma mais este grande crime na Republi~a. 

Foram eatas as ultimas palavras que o General P~nheiro Machado 
commigo troco.u a Tespeito do caso do Estado do Rio. 

O SR. ILDEFONSO .á.I.nANo - VV. EEx. são as ·aegundas victimas, 
porque a primeira foi o 'Üeará. . 

O SR. FARIA 1SouTo - A memoria deste grande e inolvidavel 
brasileiro exclue a mais leve suspeita de que se tiv.esse envolvido em 
cambalachos de qualquer natureza a rnspeito do caso dó Estado 
do Rio. 

'8r. Presidente, a Oamara não póde deixar de approvar o reque-
rimento em debate. A ·Oommissão de Justiça deve dizer não só de 
facto, mas principalmente de direito sobre o projecto n . 3 <J. (Muito 
bem; m.1hito bem.) 

O Sr. Mario de .Paulia. produz varim3 considerações no sentido 
de defender o requerimento em votação. 

O Sr. Presridlente - A Mesa não póde permittir que o debate 
prosiga nesta .hora; trata-·ae de assumpto de importancia, e a Mesa 
tem o dever do fazer observar restrictamente o Regimento. 

O Sr. Hora'C.io Magal'hã·es (vela orcle·m) - Sr. Presidente, sou 
forçado a declarar a V . Ex. que sinto não poder attender ao appello 
do honrado lMder da maioria, porque a minha situação política no 
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Estado do Rio d~ Janeiro e a dos meus am.igos exigem, de modo posi-
tivo, que eu tome a attitude, que neste momento assumo. 

Sr. Presidente, o illustre learoM sabe que ninguem mais do que 
eu deseja que o honrado Sr. Wencesláo Braz faça uma bôa admini3" 
tração . .Sabe V. Ex. que, da minha pal'te .e da parte dos meus amigos 
úão advirá ao honrado Presidente da Republica e á politica mineira 
o menol'· obstaculo á obra ·patriotica que 1S.- Ex. vem exercendo no 
Governo. 

Quando tive a opportunidade de discutir a questão da intervenção 
no E stado do Rio de Janeiro, usei de nobre franqueza dizendo que 
appla~dia de modo absoluto o. procedimento do honrado Sr. Presidente 
da Republica cumprindo . ·o habeaJS~o.orpus, ainda meamo · que essa 
decisão de S. Ex. tivesse apeiado do poder um parüdo político que, 
no momento, tinha o. apoio de 42 Oamaras Municipaes em 48 e além 
disso o apoio de 27 Deputado·3, quasi todos elles os maiores chefes da 
politica local nos respectivos -municipios. 

Disse que o -Sr. 1Presidente da Republica fazia bem em cu:mprir 
o habgas-co-rpns, porque· no quadriennio passado, ou porque o Supremo 
Tribunal' de Justiça quizesse immiscuir-se na política e estava creando 
difficuldades ao Govemo . do Marechal Hermes (não rapoiados), ou 
porque o Sr. Marechal ~ermes quizesse l'eagir contra a politica do 
Supremo Tribunal de Jt1stiça (não apoiados), a Naç-ão não estava 
tranquilla coú1 a supposição de · que o Tribunal de Justiça· era um 
orgão amorpho na nossa organização judiciaria, e, por -consequencia, 
affirmava eu: nessa occasião que o honrado Sr. Presidente da Repu-
blica fazia bem iem cumrrir o habeas-corpu.s, porque tranquillizava a 
Nação, que ficava aisaim aciente de que o Supremo . Tribunal de Jus-
tição ao p·roferir a sua. ~ntença, devia encontrar da parte de outTo 
poder político a mais completa obe<liencia á sua decisão. 

O SR. PRESIDENTE - -P eço a V. Ex. o ol:;>sequio de resumir as suas 
considérações. 

{) SR. HoRACIO MAGALHÃES -- Vou Tesumil-_as. 
Quem a·asim procede, Sr. Presidente, póde fallar desassombrada-

mente. Não me move de fórma alg11ma o intuito de obstruir a votacão 
do Tequerimento. , 

E' notavel · que comnosco, a opposição constitucional_ no Estado 
do Rio, aasim proceda, . q-q.ando o Sr. Mauricio de Lacerda, Deputado 
de _grande prestigio na sua bancada, não só pelo seu talento, como 
pelo seµ ·caracter e mal valoT eleitoral, vem, á tribuna da Camara ·e 
ataca o ·honrado -Sr. Presidente da Republica, chamando-o at{i <le· des-
honesto._ Entretanto, .Sr. Presidente, a. politica do Rio de Janeiro, 
pelo orgão .do Sr. Raul Fernandes, ainda não veiu dizer que esse ata-
que nada tem com a politfoa daqu:elle Estado. · . · 
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O SR . . PRESIDENTE Attenção ! V. Ex. está fóra do assumpto, 
fóra da ma teria do requerimento. Sou forçado a chamal-o á ordem. 

O Srt. HoRACIO 1Y1AGALIÜEs - Vou concluir. Eis ahi, Sr. Pre.>i- · 
dente, a maneira como são tratadas as duas c9rrentes políticas: riós 
defendemos e estamos aqui dando ao honr1.1do · Sr. Pr.esidente · da 
Republica e á sua política todas as leis, não creamos a S. Ex. a menor 
diffichldade, ao pa·soo qi..:e o Sr. Maurício de Lacerda, como disse, vive 
aqui, neste reeinto a atacar o Sr. Pr-esiclente ela Republica. 

Era o que tinha a dizer. _(Jt!Iu ito bem; - mwito b~m.) 

O _ sr: ·Mario de Pau-b (pela o'rdem) requer votação nominal 
paro, o requerimento n . 4. 

Rejeitado o req_ue!·imento. 

O Sr. Mario d-e Paub (pe?.a oridem), requer a verifica ção da 
votação. 

Procedendo-~ á verificação ele votação; reconhece-se terem votado_ 
a favor 10 Srs. Deputados e _contra 86; total, 96. 

O Sr. Presidente - Não ha numero para sé proseguir nas 
votações. 

( n0;c-turna) 

Votação do p rojecto n. 3 B, de 1915, do 1Senado, mandando inter-
vir no Estado do Rio de J aneiro, para assegmar ao Dr. Feliciano 
Pires de Abreu .Sod1'é Junio-r o livre e;irercic:o das funcções de Presi-
dente .elo me3mo E.stado, no quadriennio ele -1915 a 1918, 'etc.; com 
parecer da maioria ela Oommissão de Finanças, contrario ás emendas 
e voto- em separado dos Srs. J oão Vespucio e outros (vide p1;ojecto 
n. 3 O, de 1915) (precedendo a vot-ação ele . dows requerimentos do 
Sr. Faria .Souto) (2ª discm·são). . -

O Sr. Me1lo .Frao1co (p e!1[L ordem) ('~) - Sr. P1'esidente, Relator 
do parecer da maioria da Oommissão de Oónstituição e Justiçlo!, vou 
apresentar um requerimento a V. Ex. para que o submetta á. delibe-
ração da Ossa. 

_ O illustre Deputado pelo Rio de J anei.r:o, o Sr. F aria Souto, 
offereceu na ultima discussão differentes r.equerimentos para que o 
projecto de intervenção no E3tado do Rio fosse en,viado á-s Commü:sões 

- -d~ Justiça e de Finanças, sendo fe ita igual rnmessa de diffe-rentes 

( •) !Este discurso não foi re vi.~to pelo onLdvr. 



substitutivo3 ou emenda.> por S. Ex. apre.sentadas · na ·. occasião do . 
debate. · · 

. Ora, i:endo a Ca~a [e. manifestado, inequivocamente, em relação 
·a: tres ·desses requerime11to·s, quasi por unan.midacle elos votos presen-
tes, penso, Sr . .Presidente, que a Camara considera prejudicados os 
dous ultimos requerimentos. .. . 

Nesse senti<lo, requeiro ·a Y.' Ex. ·se dig1fo consu"ltar a Camara. se 
considera prejúdica~os os dous requerimentos finaes, afim "de que . se 
proceda á votação do p1:ojecto. (Jliliáto bem; mui to bem.) · . 

. O Sr." FE.1r;:a ·souto C') ·-=- Peçô a V. E·x. qua .me informe gual 
o ·artigo do Regimento que autoúza o requerimento elo nopr~ Deputado 
por Miiias Geraes., em que artigo está · fundado· o nobre Deputado 
para ". fazer· este requer.imento inedito que · acaba de ser apresentado 

· O SR. MELO FRANCO - Ha algum artigo . que se oppopha ao 
meu requerimento? . 

O .l::JR. FARIA SoU'l·o - Positivamente, ha. 
o 'SR. MAURICIO DE LACERDA - V. Ex. não ~-e" incommode; eu iá 

levei ·muitas rôlhas nesta Casa. 
O SR. PRESIDENTE - Si o nobre D~putado quizer usar da pal:rvra 

pela ordem ter·á ·a boncla9e ele- se pronunciar. . 
O Sn. F AlUA SouTo -- .Então V. Ex. tenha a bondade de dizer o 

que estou fazendo na táb~~ia. (R~sa.das.) . 
O SR. PRESIDENTE -- Obwrvo ao nobre Deputado que V. Ex. 

não n.óde discutir Q requerimento aprfa:entado pelo Sr. Mello F"ranco. 
O SR. FARIA SouTo -- Peço a palavra pela ordem. V. ·Ex. só me 

· pó de retirar da tribuna á força. 
. V ozEs .- Van1os votar! . 

O. SR. P1m~ENTE - Não Tetirarei o nobre Deputado· á força, Jt'J-aS 
fa1'.ei cumprir o R egí.mentp. (llfiitJt:OS apoia.dos .) 

O SR. FARIA SouTo - E sce caso inedito não ha de pas3ar sem o 
meu protest o. V. Ex. es t.á fora tlo Regimento, ·não póde, é . uma vi.o-
lencia. ( Prvlesto.s; apartes. Tilmtúlto 1w recinto.) 

Nesta · Camara nunca >i::J praticou uma violencia desta ordem! 
E' urna YeTgonha para um paiz rêpublicano ! P eço a palavra pela 
ordem! Peço a palavra pela ordem! ( Gmn.de twrnuUo no reciniJo. 
8ô.arn os tympanos. Votos! Vo bo:s !) 

O SR. PRESIDENTE - V ou submettér a . votos ... 
O Sn. FARIA SouTo (com. força) - Peço a paiavra pela ordem ! 

Peço a pdavra pela orcLeiti ! ( Tivrnulto.) · . . . , · 
O SR, PRESIDENT,E - V. Ex .. não póde embaTgar a voz da Mesa. 

Nã.o poderei comentir .que -um Deputado só se opponha a.o dí rei to da 
maioria e á ordem dos trabalhos,! (Afoito U, ;·m; muifü bem.) . 

( •) Este d iscur.!õo não fc·l revisto pelo orii,dor. 
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, _ O S:R. FARIA· SoUT~ ( continu.ando) - Peço a palavra pela ordeµi ! 
Peço a palavra p~l a ordem! (Tu.m1dto.) · 

VozEs - Votos! Votos ! . 
O SR. J OAQUil\II SALLES - O que se p~·etende é o levantamento 

da seasão !. · 
-_ Ó SR. PRESIDENTE - Os senhores que ap1'>rovam o requerimento, 

queiram se levantar. 
Foi app 'rova~o o requerimento do .Sr . Mello Franco. 

O Sr. M ario ·d'e _Paul-a - O requerimento não foi vota.do. 
VozEs - O requerimento já foi votado. 

O S r. Presidemte - Tem · a palavra o Sr. Faria Souto, para 
encaminhar a votação elo projecto. 

O S r. Far ia Sout o (pela ordem) protesta· contra . a decisão ··que 
acabá de -ser tomada :e produz · a respei to varias eonsiderações. (Muito 
bem; rnuitO bem. ) 

O S r. Ho m cio !.M.a-galh ães secundando a acção do seu collega 
que acaba de deixar a t r ibuna, faz divers-aa conside"rações protestando 
contra o modo por que está sendo votado o projecto n . 3 B. (Muito 
bem; muito bem.) 

O S r . .Ma·rio d'e Paula corroborahdo as ponderações dos Srs. 
Deputados, que. o precederam na tribuna, conclue requerendo a v-otação 
nominal. (Muito be:m; miiilto bem,.) 

O Sr . .Anfon;\o. Cair los (pela ordem ) . - Sr. Presidente, a vota-
ção nominal é um processo demorado e nós temos ainda materias 
importantes a votar. O- ,fim da votação nominal será alcançado com 
a declaração do voto dos Srs. ·. Deputados qu·e a quiierem fazer. 
( A p1oicidos. ) . 

Rejeitado o · requerimento de votação nominal. 

O S r. Faria Souto (pela. ordem) · - R equer a verificação da 
votação. 

•P-roceclehclo-~e á verific.acão de votacão, reconhece-se terem vo-
tado a favor 58 Sra. Deputados e contra,' 67; total, 125. 

O Sr. P re.sid1emté - A votação nominal foi rejeitada. 

O Sr. Costa ·Rego (pe/,a O'rdem ) - Pedi a palavra, Sr. Presi-
dente.,_ para cleclarar que fui favoravel á votação nominal para veri-
ficar como rn pronunciariam no caso do- E sta do do · Rio os Srs. Depu-
t1dás Euzehio de · Andrade e 1'7 atalicio Oambilim, que subscreveram 
a lista ele mi.s-sa que p·or ahi p.ndou na convocação extraordinaria. 



.:._; 548 -

· · O Sr. Pr-eside1.1te - Vou submetter' a votos o artigo unicb do 
projecto. . 

O Sr. Ju!j:1::nianq d1e Serpa declara qual o fundamento do seu 
voto oontrai:io ao projecto do Senado. (Jrfu1lrto beim.) . 

Rejeitado em 2ª discussão o eeguinte art. do p1;ojecto n. 3 ·B, de 
1915, do Senado: · 

O ·Oongre.ssb Nacional decreta : . 
Artigo unico. O Preaidente da Republica int.ervirá no Estado do 

Rio de Janeiro paTa assegU:ra r _a:o Dr. :l:!'eliciallO Pires de Abreu So·dré 
Junior o livre exercício das funcções de Presidente do mesmo Estado, 
no quadl'iennio de 1915 a 1918, de accôrdo com a deciEão qa respe~ 
ctiva AsEembléa Legislativa, peránte a qual tomou posse; l'evogadas 
as disposições em contrarío. ' 

O Sr. Mario d'e PauI'a (pela oq·Jiem) - · Requer a verificação 
da votação. . 

'.Pr'ooedendo~se á verificação de votação, ·1'8conhece-se terem vo~ 
t.ado a favor 13 Srs. Deputados e contra, i06; total, 119 . · 

O Sr. P1:esidiente - 9 artigo unico . d.o projecto foi rejeitado. 
Foram prejudicadas ~s emendas do Sr. Faria Souto e substitutivo 

do Sr. Gumercindo Ribas e Feliabello Freire. · 

O Sr. C_os~ ~ego (pe;~a orclem) - _Sr. Presidénte~ pedi a pala-
vra para enviar a Mesa ~ mrnh-a declaraçao de voto. (Le.) · 

· Sr. Presidente., aprqveitarei a opportuuidade de me achar na 
tribuna para explicar á _Oamara que os nobres e ho1:irados collegas . 
Srs. Eusebio de Andrade, N \J,tali cio Oam boim e Alfredo . de Maya dei-

. xaram de votµ,r por indis~osição subita. 
o SR. EuzEBIO DE ANDRADE - Tenho declaração eseripta a res-

peito. 
·O SR. MARIO DE PAULA - EstiveTam sempre ao no.sso lado. 
O SR. OosTA REGO - Era o que tinha a diz-er. (111iiito b';·rn; muiJto 

bem;) 
Vem 'á Mesa e é lida a seguinte decl11;raç~o de voto : 
Declaro que votei pela conclusão do parecer· do Sr. Mallo Franco, 

. estando de accôrdo com as razõ-es do voto, expressas no seio da Oom-
missão de Constituição e ;r ustiça, pelo Sr. Arnolpho Azevedo. 

·Sala das sessões, 30 de dezembro de 1915. - · Gosta Rego~ 

·O Sr. Preúdente - Quando foi formula·do· o requerimento do 
Sr: Deputa.do Mello Fraf1co, . afim de que fossem julgados. prejudi" 
cados os 1'8-querimentos qo Sr. Deputado Far·ia 'Souto, eu devia no 
mon;iento daT explicações á Oamara, expl~cações que, porérn, não pude 
dar pelas razões qut a Oa$a presenciou. 



O .S~. :E'.A.RIA SouTo -..,..- A Camara .. presencioú, é .exacto... . 
O Sn. PRESIDENTÊ - Devo, entretanto, Q.emonstrar que, fiel ao 

COmpron1if'SO que tomei qua,ndo aS3Umi ' esta cadeira; .a m.inha maÍor 
pi:eoccupaÇão é a inteira obeclienci.a ao Regimento, permittindo de.bate 

. tão .amplo quanto. elle per~itte, e restringindo o .debate tanto quanto 
elle manda r~stringir. 

O Sn. FARIA SouTo - No caso do Rio de Janeiro. 
{) S.R. HoR.A.OIO MAGALHÃES ~ .Sómente no caso do Rio de Janeiro. 
o Sn. MARI0 DE PAU~A - Sómente para a opposição flú:minense.' 
O Sn. PRESIDENTE - O Sr. Deputiido Faria Souto, que apresentou 

varias emendas, ·offerec.eu tambem á consideração .da Gamara cinco 
requerimentos, pedind-0 em cada um delles qile çada uma das suas 
emendas fosse ás Commissões respectivas. . . 

Embora repugne essa série de· requerimentos para 0 mesmo intuito 
ao objectivn do § 2° do art. 170 do Regimento, a Mesa. entendeu 
Iiiais ·liberal receber esses requerimentos f3 subniettel~os ao juizo da 
O amara.,. . . · 

Effectivamente o -art. 170 permitte que, quando as emendas sejant 
muitas, no curso do debate qualquer Deputado requeira que o projecto; 
antes de vot.11-do, vá á Oommissão para sobr.e ellas dar parecer . 

. Póde, portanto, o Deputado forn1).1lar o requerimento, mas não 
ha necessidade de formular para isso v.arios requerimentos, sinão 
qüando ql.leira perturbar a orden~ regimental. (Apoiçi,do~.) 

Em · todo caso, para não ·3e suppôr que a Mesa os queri::.t sonegar 
ao voto da Oamara, deixei que esta deliberás.se ácerca 'dos mesmos. 

A Caniara, portanto, já tendo rejeitado tres dos requerimentos, · 
estava no seu direito de não se sujeitar _ a ficar aguardando eterna-
mente a votação, emquanto requerimentos reginientalment.e inuteis a 
estavam preoccupando.-

Recebi os reque-rimento13 si .et in qttanfnim, até que algum Depu-· 
tado reclamasôe e ·eu pudesse applicar a disposição do art. · 170 § 2°. 

Tal qual eu o entendi, tal qual devia ser entendido de accôrdo 
com as r egras da .bqa hermeneutica. 
. O Regimento quer que os d_ebate3 sejam t ravados com liberdade, 
mas ssee liheTalisnrn não se póde confundir eom a eternização do 
mesmo debate impedindo um, dous ou tres Deputados qu~ a Oamara 
toda delibere sobre assumpto c1e sua competencia. 

Assim o entendi e o externo á: Gamara, ·como prova da· sinceTidade, 
do respeito e da dedicação com que p'rocuro corresponder ao honroso 
mandato que me foi confer~do. (Muito bem; miuieo bem.) · 

O Sr. Souza e S'.'l·va ·(pelllJ orrlem) - Mando á Mesa uma de-
claração de voto. . 

Vem á Mesa a seguinte declara_ção de voto : 
O voto1 como medida politic'a, não póde ·rnr cego nem i:igido. · 
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Tem: ·dé 'considerar as "ciréumstaricias que o determinam. ·. e .pôr-se 
de harmonia com ellas, visando, coin a lei que crêa, 0 màxini9 de bem 
com o ·ni:i1iimo de m'àl: · · · 

Inspirando~se em prinéipios gerae3, tem elle de resultú da appli~ 
caÇão ' de uma 'qoutrina a um caso especial. }'g'ão póde, pois, descurar 
o exame'. do facto que o gerou, bem pesar os seus effeito.s e assegurar 
os . ·seus resultàdos. · 

Para ser livrn e justo; tem de ser consciente; para ser ·efficiente 
e nobre'; ' tem <le visar o bom 'governo do povo; bom govemo que só 
1'>ode ·'-na3cei' da existencia da orde:t'Í1 politic-a e adniinis_trativa, bases 
da· t'raJ.1tjuillidad._e · e seguran~a · sociaea. · · · 
· Elle deve sempre te11de1· ·á creaçã0 ou consolidação ·das situações 
capazes de diminuii· os encargos do ·povo, assegurarem o ·respeito á 
l iberdade e promovernm o progresso commum. O interease· pai'tidario 
tem, por isso, · qe ce.der, rni:!itas ·vezes, o- passo ás irnpo;;li'ções ~o bem 
senso ''e da força da circumstancia. Tanto _ vale dizer, ·no· emittir de 
um, voto politicQ, muito mais que as doutrina~ abstr.actae-, seccas, ínani-· 

-in'adas," t em elle de ·sübordiirnr-s•e ás causas ' ci'rcumstanciaes, ' ás con-
dições do momento e do ·meio. Porque são essas catt3as circumst'an- · 
ciaes qi,1 e crearn. o . proprio facto, porque só ' ellas ·traduzem com ver-
dade tangivel a vida e ~ actividade do povo que se p1'etendé regular 
oú ordenar; 

Governar _ é . agir; a doutrina póde orientar a acç.ão; não póde. 
porém, à · ella si.1bs6tuir-~e,: porque a acção - ~ · a resultante do proprio 
choque dos se'ntirnéntoa e paixões em mai·cha; matéializa:das"no t>emi)O 

. e nc) espaço "pelos facto11e3 individuaes; humanos, conteníporaneos do 
facto. Pretender 'impô1;-lhes uma estatica, ·mercê de uma · irnmobifr-. 
dade doutriirnrii~ é c0ino _se pretendesse sustar o movimento plaml-
tario. 
. O pro~·reaso humano, tem sido um conflicto permanente . ehtre os 
dogmas e · a acção. J á1µai s· o dogma pô·de aguilhoar o homem á immo-
bilida<le rigida das fói:m.ulas em contraste com o meio e o m'omento. 

Foi sempre a allianga do bom senso á tolerancia que fez fructi-
ficar· a applicação· dos principios. E só a opportunidade · dessa appli-
cação a: tornou e~ficiente1 bemfazeja. T al lei, bôa e de benefica appli-
caÇãe em dado· momento, se. c01werteria em calamidade si applicada 
em O)ltra ,occaaião. Outras, modelares como pureza do"utrinaria.· jámais 
podería:iti, ·taes as circ"b.JI\stancia5, ser applicadas sem verdadeiro · cata-
clysma . E, 'âiz-nós a ·nossa eipei;iencia, a_ quantas; condemna-veis eili · 
princípios e ;ruins em tbeo1·ia, por exemplo , aa de emissões de pâ.pel-
moe.da, não . tee_m naç\),es ·devi<lo~ solução feliz nara crises temerosú ? 

Bôas Leis fa ziin os bons govemos. Mas 'só é bôa â lei que cleriya 
naturalmente das proprias condições · gue a .tornam rieceas:üia nd mo-
mento .. :B.1J.zão de se1· ·capital pa :m uni.a Lei, é;' antes de ·tudo. -0 assegu-
r.amenfo da ordei11 politica," a:dministi·ativa, fl.nanceir.a, publica; seu 
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escopo pri-mor.dia.l, a . tranql)illidade ~ a segurança; seu fim mediato, 
.o· ,,Progres.ao do EstÇtdo para melhoria da vida moral e material dos 
cid)ldíi,os; rna, · j1Jstificativa, o. fact-o; sua sancção, a opportunidi.tde,; 
sua i1;10ralidade, O bem. publico ·; seu as:erto, O appll:).USO da opin:ão. 

Lei que violas::e taes condições .;cria como a agua de uma cascata 
que ·rolasse de baixo para cima . . . · . 

· · Pa.réce : t1úe ' taés foram os princípios ' que · inspiraram ·o p·areoer 
n. 3, relat ivo ' ao · projecto do Senado, qu'e manda intervir no E stado 
do Rio dé Janeiro. · · · · · · . 

·Penso que no momento de ser votada pelo Senado, a intervenção 
Ee jusüficava plenameiite, sob o ponto de vista político, e, longe de 
·prejudicar, assegurava a ordem a·dml.1jistrativa e financeira 110 Estado. 
Mas sua cippPrtunidade ia, naturalmente, diminuindo dia a dia, á 
i~1e:dida. que o Go-ire:rno de facto se integra:va em sua funcção. No 
rnomentoi da abertura da ses,gão ordinaria da Asrnmbléa Legislativa, 
cJla 'tornou-·se depend·ente· .da contimrnção da <epar.ação da As3embléa· 
em dous grupos ou da eleição de uma só Mesa. · Reunidos os dous 
grupos, eát possível a eleição de ·uma · só Mesa que não reconhecease 
·o Go.vemo · existente; e vice-versa. Pouto ·critico da situação, seTia 
o .Zenith ou o N adir para os dous partiuos em presença. No primeiro 
caso, a intervenção era ainda justificada, embora· com grave commó-
ção. No "'legando, teria ·perdido su 1 razão de o'er . 

. Realizou-se a segunda .hypothese : .Govemo . legal, ·até então, por 
ter ' sido emp0ssado i:ior um poder competente e legitimo, o PreE·idente 
ela Republica-, o. Governo 'de facto tomou-se legitimo. O voto da Assem- . 
bléa unica consag1:ara-o. O caso d a 'dualidade de Governo, até ent.ão 
ele pé, se desfü~era, resolvido peloa proprios poderes competentes do · 

-Estado. ·· · · 
Dahi para deante ,_ a {nt·ervenção não .podia mais, razoavelmente, 

ter logªr. Não era mais uma inedida de ordem: era a _desordem. Ella 
iria justamente promover aquillo a que era · destinada a sanar - a 
anarchia administra.tiva e política. S eria ella que, então, aberraria 
dos p.rincipios constituciouaes. · · 

Não seria uma interve·nção; rnria. - ui.na imposição. " 
Por tardia e já ino.pportuna, ?Bria, como certa s drogas que, dadas 

Jª fóra . ·de proposito, fa zem· enformar o individuo são, da supposta , 
m9le8tia que p1:etendeu curar. 

Sob o ponto de vist a 1folitico, era a anarchia com re1)resalias vio-
lentas ; sob o administrativo, a confusão.; sob o financéiro, o desastre. 

Infelizmente, ~ tarde para a intervern;;ão. Eu a d esejei, ardente-. 
mente., quando v9tada nq momento_, cuja opportunidade o Senado indi-
cou: quando a .par de um trími1pho .Par tidario, er a! ~Ua uma, medi.da 
indispeüsavel a bem da . ordetn política e administrativa no E stado. 

Não a desej·ei, porém, jámais, · unicamente, para s1J,tisfação de 
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1.1rná· aspiração partid;rb, á ·cm;ta dos interea~es sagrado"s elo" meu 
11·lorios'.l .e·· amado Estàdo, com sacrifício da traJ1q1dlidade, . do sor,egio; 
"'do-s direitos individuaes dos meus conterraneos e menospi·eso da digni-
dade do nome fluminense. . . 
· · .,, A' rigidez das doutrinas eu eaberei .sempi·e antepôr os c;ara<'.t'llris-
ticos humanos, que é. com _estes · e não com aquelles que· se erigem as 
irnções e ·Se crea'ID . os impei'ios. A tyrànni~ das abst.racções. academicas _ 
nunca conseguirá obscurecer em ineu _espírito o são . arrazoado do bom 
senso. Acima dellas ~ nteponho a r·azão, tal como ·m'·a dita a cnnsciencia . 

. Não valem. os principias pela lettra, e sim pela sua bôa applica-
ção, sematamente adaptada ás cirwmstancias. Toda bôa politicá ahi 
está. São justós, são bons, são verdadeiros? E' ·o resultado que o· dirá . 

Assim, pois, não vejo, em consciencia, como sustentar a· .conve-
niencia de uma interven c<ão no K;tado do Rio de J al'Jeiro . Ella está 
fóra de "tempo. Agora,/ ju,lgo~a tardia, inopportuna, no~i va ao Estado, 
inconveniente parn a União, prejudicial á Republ ica. 

·Ao sentimento partidario, anteponho o meu proprio sentimento 
de fluminen se. Agora, a intervenção seria um desas tre para 6 me-u 
gloTioso E stado; eis por que dou meú voto ao parecer da Oommissão. 

. Sala das s·essões, 30 de dezembro de 1915. Angitsto Ca;rlos de 
Soiiza e Silva. 

· O Sr. Faria Souto (pela ord":m.) faz diversas 'Jbservações sobte 
o modo por que teve lagar· a votação do "projecto, e que lhe não parece 
estar de accôrdo com o ~imento . . (Miiito bem; mAtioo bem.) 

O ·Sr. P residiemt e - Os substitutivos apresentado;;; a um pro-
jecto ·da Camara teem, poli via de regra regimental, ·preferencia. Tra-
tando-ee, porém, de p·rojec~ós do Senado, o Regimento é. expresso, no 
:>eu art. 118, considerando o substitutivo como série . de emendas, e, 
portanto, subatitutivos apr<,'lsentados, quan"do se trata de projectos do 
Senado, não teem essa preferencia, visto como estão nas mesmas con-
dições regimentaes _das emendas. · 

fato é facto que se dá constantemente, e por motivo muito ·aim-
plês; a razã.o jurídica do dispositivo regimentai é que em se tratando 
de ·um projecto do Senadó a Camara deve approval-o ou rejeital-o. 

Considera -se o projecto substitut ivo como uma série de emenda~. 
E," estando i:eje_itado o projecto que é o principal, não se podem con-
3Í·derar de pé as emend 1s -que são accessorias, porque o accessorio segue 
ª . condição principal. Sendo· rejeitado o. projecto, é. innegavel que as 
emendas ficarão prejudicadas ; e, por isso, a Mesa submetteu a votos 
o projecto do .Senado, qµe tem preferencia .regimental e até consti-

. ~ucion a l, é considerou prejudicQ.dá.s a~ emendas .a esse projecto, de2de 
que elle foi rejeitado. (Jlfoito bem.) 
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O Sr. Octacil io Camará (p3la 011dem) manda á Mesa uma de-
claração de voto. 

Vem á Mesa a seguinte declaração de voto: 
Decláro que votei contra o projecto n. 3 O, do Senado, por en-

tender que a questão, a que elle Ee refere, ficOlJ dirimida com o pro-
nunc'. amen to do Supremo 1'ribunal F ederal ; não podendo acceitar 
a · doutrin·a do "facto consummado", esposada no parecer da Oom-
missão, dout~·ina e3sa qne, em uu1 pa.iz adeantado e culto, dentro do 
regimen no rmal de sua Oon&titnição e leis, não póde prevalecer, nem: 

· deve inedrar. 
Sala da.s rnssões, 30 d:e dezembro de 1915. - OdaC'ilio Carní :rá. 
Vem á Mesa a seguinte declaração de voto: 
Declaro que votei a favor: do proj ecto do Senado sobre interven-

ção no Estado do Rio de Janeiro. 
Sala das sessõea, 30 de dezembro de 1915. - Almeida Fagunme.B. 
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l:-IABEA$-CORPl,JS N. 3 . 6 ~ 7 

PETIÇÃO (•) 

wSrs . Ministros do S uprem-0 Tribuna! F eçleral 

A.stolplho Vi eira 'de' IReooende, advogado nos a uditoria .; desta Ca•pita·l, 'fundado 
nos •Jrts . 16, § 2°, e Ü ll d·o !Regimento irnt e1 no deste 'l'Pibunal, e art. 60 lcttra i da 
Constitu i•ção da 'R~publica , v€!~ impetrar · C:t;st e i\iigr egio 0'l.'riburnú uma orJem· de . 
habé<:is- ccwims proventi'V'o cm fa:vor do . S en ador Ni·:o P eçanha, para que este· possa , 
no dia 31 « le dezern;b ro ·a o am no corrente, se Em possar no cargo de· Pre •idente d o 
E s tado do 'Rio de .J'a.nciro, para q ue 1fol e:eii:o:· por suffü·agi·o poprutl·ar directo, no 
d ia 112 d e juA10 de·;t e iúmo, e c0mo ta l p r-~ <Clamad o pela AssembJéu L c,gislatiya, 
flll ses-sã o rea'lizaC' .a r.o di a 2q do mesmo inez, cómo provam, os documentos com 
que ~e in;. true <"! t.~ pe tição. 

Segundo dispõe o a rt: 42 da Constitui_ção P olitica do E s tado, o s eu Prcsi.J cnt-, 
é ~l eito . por sú.1Jfrt1g·'ro ·ô irecto , e · ma ior ia absoluta de votos, sendo a .ã pu.raçãJo da 
0lei-0ão /fei ta J)e:.1 IA&s em.Méa J,c,_g>;13Jativ a . Reaollzada a eleição no d ia 12 -de julho, 
como determi na o a r t. 314 d o decreto n. 1. a·919, d e 1 d e foverelro d e Hllt.1, que 
rd1u 1a . o 1pro cesl30 cleito1.,ilfi., e ie.c€.b idas pe l ~ · An~:iembilé a , que cs tav.a: · funccionando 
e1.n s e :sã·o ex-traiC•r dllnaria . a s authcm tica•s a u có-p iu s •das a .ctas nos te~mos d o art. QO 
.do referid-0 - d·ec ret·o, ·acu e11a co.meço a-0 1prc<ce.•,;;o de apuritçã!o, (}bse1'vt1nd-o o a :.s-
pos to .nos arts. 1158 e ..seg·uint-e s, d·o seu R egim-eTiito. Interno; e, u ltimado· ea's·e· pro-
cesso, r econh eceu eleito P r esÍdEmte do (E.,t ado ·co !Rio ao Senador Np,o ;peçanha, · 
~ a,.;dpt o procla mou · na j á mcncion!! da sessão de 2-7 "de julho. 

Alleg·a- s e, pa r a infirrnar est e acto, que a AGsembH!a Legislativa, que fez 
a proc' ama-0~c., não tinha legitimidade pa ra· pratic:.,1-o. porque funcclon a va · em 
minoria . sem o num ero legal exigido pa ra vali dade. das s uas deliberações, pelo 
R eg··imento lntci-no e - pelas leis consútucio,;aes do E stado. T a l questão, porém, 

·é um ccMo jii lo·ado, e j·á. se a eh a d irimida por P.Ste E;:;rcgic· Tribun a l n<>3 accõrdãos 
de 6 de jun ho e 2,5 de j ul ho d e•Jt c anno, proferidos ·sc·b re esta ma teria , con formt, 
(" e vê. das s uas rc .spcctivas certidões, ora offcrec ldas como docu n1 cntos. 

Su sci tun àG-se, aos pri nici•pio .: do 111e z -O e junho, duvidas S()bre . a. !legitimid•1di: 
da d\tles-a da ·A : ·cmib~éa , e ~·o bre o · m Cldo- cfe c o1npôl ·•l, decidiu o primeiro cl e·SSeí:i 
1i.ocõr dão• <JUe a M esa le•giti ma ·e compete:nte u ara dir i(3i r ds t ra.ba U!i.os da. A&,em-
l.1 '.~ .1 du n111t0 a s essão extrrio rciinarià que se devia ina ugura.r a J-0 d a<1uelle mez 
o ·pro'<Ie.t(;\·ar- se até 1 d e a:,;·osto ora a ·l\l_t;eoa composta dos D eputad-o·s J oã o· An t-0"1 io 
(1e •Oliveira C uimarã:e·\ có·m-0 1P rN;i.dente, C.o.nsta ncio José [.\!Ionnerat e R aul de 
Alm eic1;,, J;l. eg:c., como Sec ret a rias . necidiu a sogunda de.!'sas sentenças que os 
De1prnt,.a c1Cs 'á As~em.1J:€ a ·Lrg isJ.a l·Í•Va -d o Esta do não podi a m ex ercer as 8 Ua:: !func-
r,õe.~ propr ius . ~enão pera nte a 1M.esa co mpos ta d•J.q·u eNes tres D eputados, e .no 
edificio .po r ella de , iign-udo, •ponq uanto· c.ra p<:,i:Ceitam cn t e legal o a cto· do 1PresLderít~ 
da Ass·emb!.éa d esi•g'l"la.n do ·o opr.ed.Jo n. -8 4 .. ·d.a 1·up. Jo~é B•On!1fad o; ·em Nicthcroy, 
p1 1>1 a s reuniões normaes da Asse mJMéa . D ecid iu, portanto, o . ve·neraondo aocó1 r)ão 

( •) A petiç!to, os d eba te13 e accord.am fo-ra111 extrai-dos da ccRe,-ista de Ju-
risprudencia» e «Revista <lo Supremo Tribunal -Fede r.al i>. 1915. 
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de 2·5 de ju•iho q ue a AssemMéa Legislatl~'•1. do Estado do Rio de Janeiro. era.ª 
AJSomobloéa que funccionruva noo ·e pred io da ·rua J-OSé Bcmiofnclo, sob a ipres1denc1a 
do !Deputado João .AJiltonio de O:iivefra Gulm•lrães, tendo por secretaries os !Depu-
tados Constanc!o JoEé 1Mo·nnerat, e Raul de Almeida :Rego. Tudo Isto resll'lta, com 
alare= absoluta , dos refenldos nco6rdã!os d.e 6 de junho e de 216 de julho. 

Solicitando cJ te · ultimo /i,a,beas-c<n-pus, dizia em sua petição o a-ctual lmpe-
t rante ; 

«Os paciente.;; (menfüros da Mesa e [)e.putados em n umero de 19). 
fonnando a Assemb!éa L€'glsla~iva, devidámente ccmséituicia e instal"lada 
so b a vreb·idenCilll da Mesa Legal, !oram impedidos, pela .forc;:n, -Oe penetrar 
no cdilficio aUé e·ntão de&tbnado ao ; t raiba1hos normaes da Assen;ibléa. Ver.i-
.flca<.'l(l.. esta vio·lepcia, os pacientes .dcliberar!\m estabal.ecer a séde de ~eu.~ 

trabalhos no 'Predlo n . 84 da o·ua J osé Bonid'acio. Ju l•gam-se, porém, sob 
coacção, e a!J.lcac;:as de vlolcncia as <l:uaes têm ju .!taa razões de rooe iar, 
dadas as violencia•J precedente-. Nestes . termos r€querern que lh es eja 
concédi'<h! urna -ordc1!1 de haboas-corpus, para qu1> se possam reunir nor-
mil'lmen te ness~ cdi,f!ci-o. e a/Ili cxC1·cerem, [~vres de q ual.quer. coa.cção ou 
con5'tvangimoot-o, •is fu ncções decorren tes da oua q ualldade de Deputad<s, 
no.~ tNmos das •:eis e do •Regimento \In terno da Asscmbiiéa Legislativa.» 

De<ferindo esse pe:lido, o acc6rdã.o de 26 de jubho decidiu explicitamente o 
&irlJLnte: 

· 1.• - Que os .paoei.ente.' nâ!o podiam regularmente exercer as suas funcções 
se-iicío pern1ite a Mesa c;:•mposta dos tres Deputados já mencionado.s, e cujo m.-1n-
dato s6 ~e extinguiria, conforme decidiu o accóràão de 6 de junho, com a cleiçãu 
da 11ova .:VIesa na data !ega11. 

2. 0 - Que; assim, era perfeio'.•lme:nte juridica a situação dos pacicnteo. 
Em conscquenda. fo.i ddferido o. pedido, -para que os pacientes, coziocadtM 

naqueln ~ittwçcío, 'Pudessem se reunir normaílmcn>te no ed1ficlo des!gmado J)1l'la "Mern 
leglti-nia da 1As ·embMa, lâ. ru a jfosé IBonbracio n . ®4, e dhi c()<ILtiOl'lui.o;se-ni, sob a p re-
side.nela des.<a (Mesa , a cx.Crcer as fum.cções decorrentes da : na qua,Jidade de Depu-
ta dos. 

E. de facto, cC·l)tinuaram . E nessa mesma .oeEsão reconheceram e proclamaram, 
no exerciclo do -~eu poder 'POiitl.co, · o !S€nndor 1NH0 iPeçanha Presidente do ·Estado 
ao· IRio -Oe Ja·nelro pa ra o q undr ien n io çle 119115 •l. .19"18, >como resul ta das actas 
dns sessões ele 23 ·a 12 7 de .jl.\o/\ :q·ue dl'fereaemos <Como documen tos. 

A 'i(•gltl mi dade dessa .Asscm!b!éa tor.nou-se, portanto, um facto lndi ·cu tlovel. 
) fo data do se,g1lndo aoec6rdã.o, ella já se a.cll!uva d.efi-nitiva mente co'11stituida com 
o numero ·Jogai de !Deputados, ou sejam :23, mai:oria ª 'bsoluta, desde o dia 19 da-
queli'e mez . .'<a reunião de.0 se dia, o Pres-identc da A ·seml>:€•1 declarara em sessão 
o S"Cjgu.lnte, cOJllfOr)1le à ocumento que tam.bem se oUerece : 

coCo-m <> reconhecimento ào IDr. Do1\1i.Tugos 'Mariano Barcellos de Al-
meida. tem a Assembléa, 'Prom·ptos para os seus tra,ba11hos, 2·3 Srs. !Depu-
tado ·, numero. su1ffi c l e1~ -tc i1a.ra a lns t311'.>lção da s essão cxtraordinaria . 
con.vooada p.~lo 'Sr. IP resi<lente elo !E.stado. De accôr :l o com o iReginrento 
·aes lgno o à ia de amru11hã ( 20 de julho ) . é.s 11.3 horas, .para a ,instal•'.açã~ 
da se-são ert1:aordina1 ia , d evendo o Sr. 1° S ecre·tario faze r a devida com-
mu0nicação ªº 13r. !Pre,.~ idente do E tado (o QUE REALMENTE FOI FEITO) .» 

Quando, pois, a L~sem!Jol~a transfe riu -<" e para o pred io n. 84 d« rua J osé 
Bonifa~f::i. e a!hi passou a 1'unccic-nar ;• Quando so-lidtou e obteve, 0 habeal/l-con»c.s 
de n de julho, determinado ·i:ielas viol c-n-c-ias cc.nstantes do prop.rio ncc6rdãlo, ella 
:lá e&La;va clefi:nit-iva1nente ccnUJtit-uüla em ce>rpo .clelibenmte, em Poder Legt; Ja tJivo 
do IEatado, nos termo· riJ; oroscs (lia, sua Cons tituição e !els complementares. Esse facto 
era um facto consummado; uni acto aca.bado, juridicamente perfeit-o, que adkluirira 
(}es.dc. ·logo toda a sua -eif'flcieljcia jurldlca. perante OJ demnls poderes, perante 0 



Estado e per>inte ós · seu~ p1•c.p.r!os m~mbros . . P.odia, p'orvcn·tura,. depo is d~s to, . 4 ua.~ 
q uer di rn idcn cia, qualquer r,rotesto: q ualqueP a.cção, ·pr at\-cada embora por seu1; 
proprio3 méml:nos oti p elo Poder. E.xecuti:v-0, ter a virtud·e d'é -O estruir a sua situa-
ção ·jur:dlca , 0 · sc·n e•tacio cLc l ega.lkL<bCl.e, O>u a <'ie reconst:·tui.l->1? IE' claro que. nã-0 ;_. 
era um f;tcto .cc:n.s ummado ~obre 1que n ã.1o 1J•CK1ia, e ·não ·pódv , produ zir e!fBito re -
troa " t.i-\>o, para · o fim i:le a n·nuila'l-o, q·ua !iqucr di rnid en cia -0 u 1Hrntesto de un1a fra -
cção d'a'.' . s.~cmb>éa . 
. Isto mC.s•m·o nós jiá o d !s-seramos, tferhndo est e ipcm.to, ·no -d iscurso com que; no 
·;·ccinto ·ãESt 3 Eign.g1o Tribu·nal, ti'V.c-111".l s a <honra tl'e' sust<!ntar a '.petlçã'o de Z.5 
~ j u:lho. •Se uma• maioria, 1)cncentu1 a real (dizian:no J ·nós) . . pudi:&se desitruir •li> 
r eso'uç,õe;: e c,<; actos · praticados por u ma mai:'.:!•1·ia eventua l, a estabilidade nas 
deliib év1ções ·Ie:g:isJ.a.t'tvas, e Em tudo o n1H·i1~ teria desap1pa.recicJo, ··para !dar· log·ar á 
à esor ;;.em e á a n arch ia. · 

A 'Ca'mara: elos Deputudos fFeiieracs , por exe<rr;.pJo, !)Ócle de:hberar, estando:> pre-
sentes 107 de se.ui:.; r.eprcsent•J·ntes. S e d e.~Ees U07, lfi()i rvota:: s€m por unu\ f.órma e 
47 :p .:.r outra, teriam to111 a ã. o uma decisão irrevog a;ve~-. Ma&, imH~ ~:; ~·m(i!J que · não 
J'oSse as :im,.; ima·g'in.em·OS q ue, n o diá; se:ig·uin te, o.~ Die•pu tad·o,s aus·entes se reunissem 
aos 47 . 1i uünori a, vara tomar outra C..2libe.ração, contr•lt'ia a essa . · 

JJ:.s :c absurdo .estabcúicerla a a:narc1'ia . . Mas, .na verdade : send o -a à eluberaçã.o 
Ulll o?iCtO re.gu1ar, UnHt dé.1i iberaçã·o r-e-vestida dâ..s !fOrma·Iida'<i es l egaes, perdura e 
per ;iste, rmquanto nã,o. f'ôr reV": .gaã a ou ann.u l'l ad.a por um aoto ou outra delibe-
ração, ta mbem r~gular e 1 r;vcsti da ' d-as !formal ida des •Iegaes. Mas oé claro que uona 
deliberação des ta nature; a só reves tiria elas fo.rina,li<ladcs Mgars. primeiro, se 
fosse o.p·portuna , ·e depoi \ se t Qomada 'fc.sse tlent1·0 ela. pr-07n'\[-a A'B.S&mrbléa, e no.::; 
lennos. d<J seu e·statut·,·-0 rtga nk:-0, ique é .o 'Re.gimcn to, SO•b a direcção da •Mesa r~co

nb eci-da· pelos dou,s citaoã o.~ ac-cór-Oãos deste 'l' rilnma11, e n a sua· sêde. QuH•l•q u er 
de Ltheraç·ão, , t omada· fõra drntes 1:e.rrn o.s, ê unH d eliberação irr-egul à.1·, qu e, por• 
ta!n lo , ·não tc>m .fo r.ça eoGr :1p\t-0ria, po r<1uc n.ã.o emana de uma Assenibl;';a juri"dlca -
m.ente o.ngnniza•Ja, mns -eh~ uma 1~&11:11iiclo <l e p e.i.;..w as, sem o caracter de cor·1>oração 
or.g•"l nica, sem . indivi dualid ade ou p ?rsona·:iê a-Je. 

·Esta r min·iã-0 ele /J<6p1itl!Úi'f;s, em edific io cUfferen1e õo õcE-ig~1a.d o, e s ob · a 'dire·~ 
cçili doe . uma Mer:tl at bit1·arin, de lEigiti·midade TCp.clli.d n, não tem p2r ·onnl idad i: 
juridica, e, pot.i::, · ca p ac].~a'd c. Pe1·scrialiclade. ju1 idica é a capacidade ê o ente ·coUe-· 
ctivo pa ra ex::rccr 08- SC' Us d~·rcitos,. co11:form e a s ua natu re2za de cotl cctividad-e. 
Pt-asoa jurLCk .a , Fc@u.n•:! o a ni.clh<H' def inição, Que oé a de GTORGI, é .:~iq u e l .1a unida.de 
j w ·:,(llic c1 •que resul ta de uma co·:Jcctiv idacfo rriumana, organizada e· ta.velm entc pàra 
.um ou diversos ,fins , d·e publ k;R ou . püvada utiliC.~-de, d isti.ncLa dc.s in div iduas que 
a C-:1111.põ e: m ·e âGltai(lo, cl.e ·ca\JJ{l:C:.\d.ucle K"le vo«Q.Ettt-i1:, -e cl~ exe,1 .. cê)·, ·a~~lv ers·u .. ~ óm.ne .. 9., ··os 
di.reitos compath"C:i.s c e m a ~·ua na tureza. ID.istingue-se natura·:mra t := da rtiu;nifiÕ', 
QUe é · O rij 1lnta11ten.to.J :matC'.r

0

Hl e mon:entarnE: o, de d'i-ve.r.s-as p:PS S<J êlB: CQ 111Q se di s tin-
gue õa commu n h ã o incidente. · 

Uma a~em!b'.iéa lt::1gh1~ ati'va, ou s.eja um a pessoa juridica , · ,como a con 1ideh1:m' 
a.Jgun,-,, . ou uma eman~ção :da ·pc<'soa jurid iC•l. do fE.st.a.clo, coino e111. tendcm outros: 
tem i11.c/.ivfd 'u,a.1.:clc1de jiw.'tlioc.: a.s;;im se·n c o, não se pó:l e f.rac cionar em dou' corpos 
d is t inctos, cada u m delles com indiv iidua!id"1-de d i "tincta, par.1 rcpreSC'lltarem-. a 
mesma pes;;ca jurídica. Um Eô :deHe> é a Assernb '.•éa ·; o outro ê ·um ·grupo de dissi-
dentEs, .Cre.gme1ito e ~ d ~1J0n-:l en c.üt .da;qucNe1 urna mé ra rewnião, ou a.gglonl eraçã!o · de 
pesso:i a. um a j untamento sem cJtifiCa-cia 1uri dhca . . A_ asse1nbi:t~a é um torÍb or{ria nico, 
co:usa dinlJ',5<1: d;1 :: imp1€s somma arithm ctica -Oas 1)!?S.Süas · que êntram 'na sua com-
P\)Sição . 

.. Erccta <!llT e.nt·e- .morn! uma <:o!lectivi-da·de juridi.ca qualque r, ella v~ve da e-
uetâ s.u ~ a<hpinisira:<;ã . .CL ;. (O · 01~gã.Jo ics-ttJwel e .·norma1l da ,gestão adminis tt"ati; a: aa· 
S.Ocie·d•ld.e. (.pa ra dar U.ffi exenrptlJo-) é CO•nsti tufdo · p e>los admiJnisfradore's; ' os· quãe~' 
sn:ibora n om ca.do ' ·pe.Ja aasenrb'éa·1 1:ira m da sun funcção tanta (()rÇa e tant<1 auto-



.• 

ridade que pod<'m se o-ppõr e rnsistir 1áquel\as 'PI'01lt•as deliberações da ns~emb!iéa 
que 1f-Ore111 contrarias li. lei e a-0 estatu t<i socirul. 

Como diz GIORGI, h.a pou-co cita.ão, a dcli:beração da maioria. para · representar 
·a vontade d-0 ente c~Heoti-vo. exige JegM;imidad~ de convccação, de d;scussão, e de 
sufifrag!<>. 

:O.ous crlterios se rupresentam ao e ' ph'i to .pan3. so.1ver urna contr oversia desta 
naturerLa: o do numero e o da legaJi.dade .. 1Ma1~ -0 •nu-n:ero não é o unioo elemeato 
da legitimido;ide de u ma corporaçã-0 poÚtica, como I\ãO _é o elemen to u nJc-0 da l~i-· 
timidade de uma sociE<lade ou associação de direito p rivado, de um ente moral qua l-
quer. 10 numero é u m dos elementos, mas o elemento ·da degalid~e sobrepuja natu-
ra.Jmeo.te. 

1Só . adJqu ire fX'fstf•:C'ii1. · 1ei(1 l, e é como tal c<;>.nsi derado, <> ente moral que se. 
constituiu dentro das .normas e exig~ncias da lt>i, sãtisfazendo os requisitos ·intrin-
secc;; e extrin ·ecos, que são os ele111ent-0s constítutirvos da personalidade juridica. 
Constituida uma co1,pornção qua•jquer, e entrand o a v1'V'er, tod•ls as q ue.stões devem 
ser re.'Nl~·vldas den tro dell>i, dentro d o seu propri-0 <>r.ganisrno; mhi é qur. o n umero 
prevalece na~ deliberações; -ruas não d'óra d E•l la, vor urna de -.1ig1gregação a .rbi -
traria tl'e aissociados. !Deixis~1-do ode deliberai· em c01nmum o u desaogogregondo-se da. 
cc1poração. C·J d1roidentes, so~a M. em que numero fôr, não a ex tinguem, não ll: e 
tiram a vi-da, nem a indilviclualidade ; n co1voraçã.'O, a de'.)·pei to à

0

isso, continuará a 
vi-ver a vi-<la jiiridiJca. 1~u e vinha viNen-d'O. E con 1!tituirão com isso os retlr•l.n tc-s um:i. 
neiva corporação eguâl 1âX)ue!1la que aband oon aram? 

E' claro que nã.o : .abandonaram, separaram-se deJ.Ja, m•lS não .1eiv11ram com-
sigo a oonstiti•íç{Zo org.anica da ~or-poração. 

Se amanhã, 1'6rbi gra.tiC'.i, oito ou ncove dos LJilustrH; ,Ministros -des te proprio 
Tri-bunal e.ntendercm de não comparecer mais ·ã.i;; se•sões do recinto deste edi.ficio, 
sob n ·d irecção do seu .11 onrad-0 P.rcsidente, e reso\.verem reunir-se em um. ou tro 
predio qualquer, ."Cb a prEs\denoeia de ;qualquer um '-0.eHe.s, terão porvem.tu.ra le-va<lo 
comshgo o !Su premo Tribuna l F ederal? \E' evideJJte que não ; o Tr1bU[JaJ conti -
mwrá a existir com o seu :fresidcnte, e o; membros restantes, embora em min<>riu, 
nest e ed·if!c<"-0, sN!·e l·fgaJ qe suas dellbeia~ões. 

Do mesmo. m edo, se um grupo de Deputados l!,ederae· r:esoJover, um dia destes, 
n1ban d-0nar o recinto da. ; Sfli3 .S:Ões no Pa·iacio Monroe, para s e reunix, em·bora em 
rn.aior La, c1m u.m -0u tro ·PrE>clio qt:1J:iq1Uer, pQr i !;so s··õ eJ.les 1~.ão iform1a1·ão a ·Cn1mar ~l 
dos Deputados; e~ta contipua11á a ser reprC>Sentada vela minoria que fico u <t 
funccionar no L\1onroe, SO'b a d irecção da IMe :a :Jogai. .no mesmo modo nas cor~ 
po_rnçõea e as ' ociações de caracter pri·vado, como n as sociedades comme.rciaea · o 
nu011:e1 .. o <pHA.,2Jcc.i cit:nt.r-0 .o'-e11r..s, ·rres in'âb 'tc-m a lfor1:a, de crear sccicdRdes p11 .~á.J 
Jelas. 

O crlterio adoptavel, pftra r eso lve r, po-is, a q uestã-0 fluminense, não é o cri -
tcrio numerico, n\as o d•l j(igalida·CÍ e. QuJltro sã'.o os elementos deJsa Lega lida,de: 
J-0gar certo par.a as sessões, a pre>iença de um certo qwo,.um, uma Me&a que d-irlda. 
e .. o·bscrvruncia de um certo processo. EssCB elementos se acham <lOIJlj ugados na 
AsSemMl!a Lcgir~:a tiva que rm1cc'ona no Rio de J aneiro em Jogar reconhecido pelo 
accórdão cie 215 de j uiho, por esc0Jr.1a u.i 'Mesa ;J<>gal, cuja legitimida de está 
twtelada pelo ruooórdão de 6 d·e ju.nlr'1. E6te wm sido tambem -0 or f.ter·io 
jU?-idiCo ndoptado •PO r este 1Ve•nerand-0 Tribuna-! n a sua seg uida e uniforme jur 's-
pru1d'encia n es.t•l ma teria. 

INo r ecurso <le habea.s-a<1frpt<8 n. 12 .19.3, de 8 de dezembro de 190•9, impetrado 
pelo Scnado.r Sá F r eire cm 1favo1· do Dr. "llhoma.z D elfino dos 1S,antos e outro.:i I n ten-
dentes diplomados -desta Ca:pital , o Tribunal. nEgando a ·Ordem ped1da, ifundou-s<.• 
no 1facto de nã-0 ter sido •l rf untão <los rrm.ten dentes diiploma.a.os '!)res.dlda •pelo Inte.n -
den te d iplomado -ma is vc!ih)> e -de ter s'odo feita a ver~flcação d-e .poderes 00111 
a i111fracç,ã.o de füspo.•içôes qe lei, cla.i·a·s e ex pressas. 
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O eminente ;Sr. l~I"111istro Pedro Dessa, justifi<Jan clo o seu vota, que foi tam-
bem: vencedor, assim se a>ronum:io'll: 

«0 que ~ verificou · foi i!;lto :. - a ·o la!do da .m esa,. lega.i, que é a pre-
sidida pelo mais velho· dos · intendentes -diplomados, formou-se uma outr'a, 
presidi.da - ·por linteaden te .mais JlllOÇo. 1E' ey,idente· e indiscuüvel q ue, em 
face da lei, a seg•wnd·a mesa 1•eiprCj;en.~a a;penas uma extrav!!Jgiancia, um 
calJ)richo; um .gra cejo de mão gos·to. Só ha um.a· Mesa, a pr e.sidid'a p elo mais 
oye),!10·.» _ 

'l'rcs d"as d.epoús, a 1 do mesmo. mez de dezeombro, -o '1'.ribuna1 concedeu hc•beCLS-
co·11nrn a oito desses [[ntendentes, que se r.euniram s-ob a prestdencia <l'o mais velho, 
pa-ra .que lh es fosse· permittido o in•gresso ·1no edificio do C-on$elho· Municipal :para 
exercerem, sem detença, estorvo, ou damno, O·S '<lireitos decorrentes de s0'Us diplomas. 

O mesm-o illustra!do ·Mlinist ro [>recis-ou ·bem os termos da · questão no seu 1um1-
noso voto v encedm·: 

Na· esl)ecie clôs autos, os pacientes •provara·m, e isto é publico e mo-
torto, que . foram eleHos Intend ent.es, q ue m'llÜo legai!. e -correctamente 
se .reuniram, SOlb ·a pn:s11clenoia ~lo maris velho, :vara os trabalhos da veri-
fkação de poderes, qurun<lo foram tol·h:uos em sua liberdade de J)cnetrar 
na ,;a la do 1co.nse1ho !Municipal l[l-Or 'Um decreto illianifestameintc iJJlegal 
e inconstitucional ·,os iom1pctrantes do anteri-0r hcibeas-c.orpus .pretendiam 
penetrar na -B11la ·do 1Conselho '.Municipal para 1pr,atica r a.citas ma~ifesta
mente dllegaes. tRecusa111do-soe ·a aip'resentar seus diipÍI.pmas á !Mesa presi-
dida ;Pelo mais. ~lho, e forinanclo á 1J(ll/"te uma, mesa iilegal e< ni~lla, ,que 
já hitvia pratlaado diver·sos actos nullos, esses illlJPetrantes tpediam lhes 
fosse •garantida. a · Fber'Çlade Úid·ividual, afim ele in·atio"cwem aoto8 ev·iclon-
t.ementc- e<f.(tfm·ios aos in·ecei.tos ele< lei.» · 

Quatr-0 dia_s deyoi-s, terceiro ;pedid-o de hcibec"8-C101'1)us era submettido á apr<!-
óiação deste Tribunal, e .decid-iao ;pelo accól'dã!o n. 12 .'7197 <'le 15 de de.zembro. 

O Tribunal ·concedeu a ordem l[ledlda em faivor de o<ito -Intendentes, .para que 
pudeaBem exercer os seus direitos, <lecorr.entes dos di!}lomas. de q ue eram porta-
dores, «mas . (frisou o accó r'dão) aiercinte a Mesa presicJAda, pelo ciaadáo !l!fwnoel 
Ow-rêci de Me<Z'o, que era <> m1iUis . <velho d os Tntendentcs a.>plomados, Mesa já 0011-
sideiriul.a lega.l.» E.~te a~~ó:rdão só t eve contra s·i o voto ao Sr. Ministro Caridoso 
de /Ca:stro, ·baseado exd'llsivamente na ·det erminaçã-0 · ali. Mesa lega.!, .que o :pram-
teado M!niStro en tendia escrupar á comir>etenoia ao Trâ.bu.nal. iPoste riormente, dis- . 
-&o.Jivld·o o 1Çonsel<ho, ~ue ·se O•r ganizou sob a pres.idenci•a dessa Mesa, /.egal, por um 
a·c to arbltrari"o do Poder E·xe\Cu tivo, o Trib"u·nal proferiu o accórdão de 1215 ae · 
ja;neiro de 1·9111. · ' · 

O ·eminente Sr. Ministro Amaro· >Cava:loonti, declaramdo-se de pleno accôrdo 
com oo fundamentos ·do ·oocór.dão -. redi.gido pelo illustre •S r. Pedro L essa, en temleu 
(le fazer uin add.itamel)to , que prooisava bem o . seu pensamento, d izendo que a 
concessãO desse' hab·ea:,J,corpus era uma seq1tencia obrigada dos anteriores em fa<Vor 
dos illllJ>etrantes. Como •se: vê, ;J}revaleceu selillpre e invariavelmente, n essas nota-
veis decisões, zy m·ite.r-io oo Zegwl id-Okie. Este complex-0 requisito já foi reco.nhecido 
c:xip:res.sall)e-nte, na hyP1"t/hese v ertente, µeJ.os accórclãos <le ,; de junho e &:5 ele 
jU'lho. O 1primciro assegurou àos membros da iMesa o dirc"to de exercerem as suas 
fwnccões du~ante o ;periodo da sessão e·xtraordinaria, e · emquanto e!Ja durasse. 
O segundo dec1cli u · que o-s IDe:putados ·flumdnenses não P'Odiam · exe1,cer as s·ua;; 
f·uncç,ões ·regu\ar mentti senão i!.Jerwnte a{JJJe!J.a !Mesa, e no edi1'icio para onde foi 
tnansferida :,i séde <la A:ssem1b1'éa, a)Qr <le!i.beração dessa, !Mesa legal, ,no exerei.oio 
de uma das s111as .attribouições. 

iO ·reoonheqimento e li!· coniocquentc p roc lamaçã!o do 1SeI1ad-0r Ni lo Peçimha sã:o, 
'po[s, a;c.tos p·ratirados 1JOr um 1Tod e1° legi-timo, no exercício el e ·funcção· i:i-oli tiea 



- !562 -

\ncon: rastavel. · E' verdade· que só toma mm :parte nessas sessões de reconheci· 
menta .18 ou 19 · ..D~:ptitados, 1quando a Assembléa se compõe de 45, devendo, po.~s, 
deliberar ~m a. iP'resença de •215, que é a maiorja .rubsol!uta. Tal ariguição, .porem, 
não 1procede. IEln regra, nen1humia votação terá. · Jogar sem estar presente a maioria 
absoluta ·do.s •Deputa>dos. !Mas, para obviar as · dif·f;culdades oriu.ú-da"' da frequem.te 
falta de nuinero, a lei · da Reforma 1Constituc'ona:l, mo•di.ftcand-0 o art. 219 'da Ccm-
stiluição, dis.poz no .art . . e o segul!llte: 

«Quando e m quatro sessõe1> con.secutivas nãio tiver Jogar a ~otaçã-0 . · 
po11· fc•itct de fT/llMnero, a ella .se procedem na quinta, com a iPl'esença, pe'lo 
menos, de 16 De\P'Utados, consideran'd.0-se ap'Provaida ou redeitwda a me- . 
c1ida, se obtli.ver, a favor ou contra, no mi.nLmo, dous terÇos dos votos 
elos 'Deputados !l>resentes. » 

Na no.tia sessã,o foi au:>rescnta:do, lido, e dado para a ordem do dia da sessão 
seguinte, .0 1n1recer da icommissã:o e~pooial incumbida da a.pi.tra·ção e verlfa:aÇão 
d.os 1poderes do 'Presidente do Eetado. E na J.4• .sessao, r.eruli!za:da a 27 de julho, 
·quinta, :portanto, após a a·presentação do ;parecer, foi o mesmo ~}>provado, por 
unanimidade. de votos, estando ·,pTesentes 18 !Deymtados, oojo.s nome~ . oonst~m da' 
-respe.ctiva acta. Esta dílS'Pos'çã.ci" legislativa nã.o é um absurd-o, n_em uma inno-
·vação; .existe em -muitas legi·slações, como nos adverte <Auguste Reynar.t, -na sua 
l{if/toi,re .c~e la d .. i.soilPUne pctrria.mentairé. · 

'A ·Ca'!Iwra do:s IOomuns, que conta •65•4 1nembros, ·"pôde de.liberar se a·penas 
~·(} ee ac'harém :pre.sentes, e ·âs vezes menos; a Camara dos Lords, que __ tem 4·56 
·membros, é 'constit·uicla tpela JHesença ·de tres. ,sómente. 

A :Ca mara do.~ /Deputados da Hungria com·põe-se de 44•6 .membros; a:>ara que 
a assem biéa possa .validamente deliberar .bastam 40, e 1 0(). para votar. O qiwrwn 
na Fmnça não fo i semJHe tãd elevado como actu almente. Sob a primeira const i-
tuinte, que contava 1.145 meni.~ ros, o qi<ormn não era senão d e 200 .. A Constituição 
de 1790. nã.o exigia tambern Jila'.s de -200, em um total . de 7415 membros; assim 
egualmente no temtpo da 1Conv!l'11gão. O •conselho dos '50•0· tom:ava deliberações com 
a .presença de 300. 1Sob a !l'estauração, o Gover.no <te 1u'1ho, e o segundo ITm>perio, 
as dec isões da 1Camara dos '.Pares e do Senailo eram validas com a votação do 
terço a.os membros compone;ntes da assem•blJéa. . · , 

A tende.nela é mesm()I vara diminuir, como ·narra IBrunirulti, I! <14.ritto oons~<
ttioi.onal, rr, 718.l : «\O S tatu to it1tliano requer a presença da maioriã absolilta; mas, 
depois .ae longas e .v.i:vas . <cqntendws, .a·epois de jnutei,s •propostas ipara moc1ifiçar 
uma dil®osição que especialmente se i11te·rpre tava ao rp.é da lettra, tornaria .im-
possLvel, ou q•uasi, a •COntinu!J.ÇM dos ti:a;balhos · rparlamentaTes , JJreyaleceu, :pri-
1neira-me11te como costume, e- a,COllheu-se de;po is no R egimento (las cluae Camara·s, 
um fl. intcrpreta~ão muito am JJ lfl., pela qu a l, no computo do num ero legal, não são 
comprehendiclos os Deputados em licença ou em .commissão por ~relem da !Camara, 
considerando o S enado, cerno ld.cenciados, tod·O·s os seus membros que, [>ela idade 
ou por outros m0'1:ivos, nã.o :po{'lem vir >á Capital. A·~sim, t ivemos le is ~'otadas co1n 
um terço apenas de .Depu t ados, e com menos ãe u.m sext-0 ·.a.e :senwdore~. » · 

Ma.s, se se pôde l!.Sar ·de µm certo r'.igor, nos paizes onde C·> legis'adores são 
-ret11ib)lidos, .não se ipód ~ · pretepdel-o em outros, mórmente se ns ses·sões são lon-
gas, e •consomem muito tempo, d e modo a occasionar o a;ba.ndono de todos os seus 
interesses peles ·.Deputàdos. . . · 

.Os soplh~.stas ~Jarti.darioS llllegam ta mbem que o -reconhecimento do Senador 
Nilo r eçanha não 1pód·e rprod'll li\ir effoitos j'Ur.idi.cos, ipo1'que -foi i·e.alizado ·'3m 'Uma 
sessão extra;orfü.naria, durap.te cujo curso a lei constitucional véda 11!. AssembLéa 
deliberar sobre m a teria d ive:sa da que motivou á. convocar.ão . Pura sophisteria. 
Em primeiro Jogar, essa dispofS içã!o se ·refere, maniJfes'f:amente, lá. fun·cção .Jegis·Í;-
tlva da ·Asse;n1Méa., e não á s suas .ou tra;s fu ncções. Elia exerce o iPoder (Leg!slabivo 
quando ord ena -0u prohibe, quando estatue :poT medida ;ger·al, ·e não ·quà.ndo s~ 
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lirni-ta a ·hii.bilitar ou . autorizar, a reg·ular ca,sos par ticulares. A ver-itlcação de 
poderes é o . e,.:ercicio d.e uma f-imcgão jwrMâAcfona.J, a applicação c1a lei a . casos 
pa1•tLculares, a· factos · preexistentes, . · ' 

Lei ou · -c1cliberaçãlo legis>Jativa, € toda. regra, ' ni.perativa ou rprohibítiva;· q ue 
estatue ,não . em um interesse ,particul ar, mas no interesse· commum; não a respeito 

. de um. individuo: isoirodo, m~s a l'eSpeito de to-dos , vara o futuro ·e ·para sempre. 
(IA EsMÊIN . - . ]J?'Oit Goms ·ttti~t·ional, paog. 87-9; PAUL ERRERA . .:__ ·nroi>t Pwbbiq1ie 

·BeÍge, pa.gs. 11211 e 11•69; IBRUNIAI.TI __:_ Ob. c ' t ., JJa·g. 75•:Í.) ' 
A' · ,prc>'hl·bição de de1iberar, em 15essão ·e;xtraorqinaria, sobre matcría . divcrsà 

da que motivou a convocação, es·capa, evidentemente, to.do . o aswmpto que nã:o 
fÔr 'P•·apriamente [egislati'VO, e, por texlc5 expres><o, .o -reconhec>men.to de po.deres 
dos . proprios membros da Ass<'rnbLéa, e do Presidente do Esta c1o . O art. 15•8, cio 
Regünento ' Interno, é positiv-0 .e forma:l: .- ·tres ,(lias depois ·c1aquelle em que, 
pela Lei Eleitoral, tiiVcr term'na.do o tPraJZo -Oentro c1o qual dP.'Vem 'ser remettidas as 
actas d!'·~ clifferentPs col!~gios el-eito1!aes. (piwúi qii.e é ele 4'8 horas. como dispõe o' 
m•t. ·99., 1la Le{ Elmtorcil.), o.1Presidente · da sessão i:n.arcaná para a ordem do dia 
subsequente a eleição cie uma ccmmissão tle nove 1Deputwc1os, votando-se em se;s 
·r.omes, ·para ·apuraor os ·poderes do J're&i·dente e Vice1Preso.aentc do llilstado. De 
9utra fórma, ya.gando, . por exemp'lo; ·.a Presidenda d0 Estado, em :rnomen,to em 
que não estivesse r eu1üda a AssemMêa, 'flOdená o .ES'tado ficar vrlva;do, .durante 
mez.es, ·ou meem·o \!ln a.nno, do, ·seu chefe· elcc:tivo, e governa.do po1r •um substituto, 

. cuja Jo·nga .pcrmanencta no poder a C9'11sti tuiçã:o· nã-0 p i;eviu e não .qui!z. Démaiis, 
quando ·assim não -fo&se, nuHa não scré. a de1'beração, desde que a '1ei não a fu l-
mina expressamente ·;;om a 1péna c1e nU'llidade, e só ·é .nu \lo' aquill-0 que a rei 
exp·ressamentc o declava. · · 

O Senador N ilo IPeçan.ha acha-se cm mna •posição juridi<!a, exteriorizada, 
v'si·vel, ·em uma situação Je.gal mani.fcsta, em relação ao a'Cto qu e quer realiz.a.r . 
A sua situação é clara e su·perior a ,qua\.quer d'uvida razoavel. Nesta.s condições, 
c-0D10 bêin accentuo.u ' ·O· inc)yto Sr. 1Mtni.s>tro LPêdro ILessa, elaborancl:o ou iHus-
trando os accó1'liãos de 119.0·9, a IC]'ue nos temos referid·o, ·o h<ibOOlSl-co1·p11s .não ihe 

· .i>õde ser · negado . P.residente e'leit-0, r cconhecid-0 e pro.clamado p elo• pocl er compe-
tent e, que agiu dentÍ'o das su as · attribuições legaes, vê-se, entretanto, cowg;ido 
em s ua Überdade illl.duvi.dual , runeaçado de violenc:as, umas que j•á se concreti-
zaram nos factós a.nterdores., e <rnfras ·que oo , vrepa·ram com mai-or apipara to, ·como 
consta da inclusa jus tiJ'icaçã!o; processa:c1.a, com ass's tcncia do Dr. Procurador 
;seccl-0nal, no Jui·zo Fed'eral, do; !Rio c1e Janei ro·. 

E' certo, e e.s.'t,á na cohsciencia de todo o mun.do , que -0 Presidente actual 
do E.sta·do do lR'b de Janeiro· .não quer ;pas1lar o poder ao Senador Nilo :Peçan.ha; 
elle, o actual Presidente, é o chefe -0stensJ.vo de um . ;parUclo que hosWizou d esc1e 
o começo · a eleição do •pac·iente, IH~1,turbou os trabal'hos ;;la Assembléa L egislativa. 
impediu-a; por um aeto de força, de se reunir no predio em •ci:ue ·celebrava. swts 
ses.sões, ·e a inda solicitou a int ervenção federal ipara .que fosse annu:tlaclo 0 reco-
nhecimento d.o paciente . . Não ·surttndo effeito .pratico todos esses actos de v.io-
Jenc!a, que já deram causa e motivo a-Os .JWJ<beas-oorpus dê 6 de junho e ~,5 · de 
juUlo, está nigo.ra o Presidente do Rio de ·Janeiro a concentrar toda a fotça poli-
cial em N ictheroy, .con11· o i<!'ltu.ito manife!'lto e declarado ·pe1a bocca de 13eus corre·-
ligionar:o.s e .agentes, .de 'impedir, se ja como fôr, ·a p-0sse d-0 paCiente .no Gbverno 
110 1Estac1o. Ef•ses factos ·constituem mais el o que razões fundadas para tem~r a 
violencia, constituem j1á .. v.io lencia.s c•ctiyr.es, que justiflcam ·.plenamente n. me.dic1a 
protectora q ue ora .se ·rt1<luer. 

m: ~cusa-se o lm1petrante ·de justificar· a competen.cia -Oeste E g reg.io Tribunal 
pa1:a .toma r . conhecimcmto d·este pedido, e · deferil-o; já (· jurisprucl'encia incontes-
ta'"el e ax:oma. na ·doutrina , ·que o habeas- oor1nrs, nos ampl-Os termos do art !72 
§ 2.2, da .Constituição .F edernl, ,garante o exercício .,elos direitos .pÚliti·cos, inclt;.ind; 
as f.U'ncções 10.gislaUvas. .. '· · · 

~ 
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Xestes termo~, 0 impetrnnte requer seja concedida ao paciente, Séna-Oor Nilo 

P~çanna uma or-Oem de habf!M-corpu.s preventivo para !1Ue o mesmo .possa, livr~ 
de qua)quer constra.n.gtmento, e assegurada a sua liber.da-Oe !ndlv1dual. penetray, 
no dia 31 -Oo mez de de1Zembro corrente, no Palac!o da Presidencia do Est ado -Oo 
R:o -Oe Janeiro, e e""Crcer ·.suas ~!lncçõe5 de Presidente do mesmo E~tado, até a 
exp1raçâ'o do ;prazo do ma.ndato, prohib!do qualoq~er cimstrangimento por '!>arte 
das autori<lades e fu'TlCcionarlos, estaduaes ou fedceraoo, e a&segurada a eJi;~cução 
dA ordem pelo J'Uiz Federal da !Secção do Rio de J aneiro, 

Rio de Janeiro, 14 de à'()"Lelll!bro de lM.4. (As.sig.) A.stolP·ho V ·ieh·a d e 
Rez1Muie.» 

DEBATES 

o Sr. 1Mini6tro (Pedro L essa, cOJJvi-O.ado a lfazcr o rela to1<0 do h°'beas-éo1·1n<.s, 
proce<leu á. leitura de toda J as peÇ>J.s doo au tos. · 

'l'ermina<lo 0 relatorio, o Dr. Asto<Jp·ho IRe'zende pediu a pulawra para sustilntar 
ot·ahnente as razões · do liabeas-co·ni1•0, a·prc.>entando-se nessa Qdca;;ião o IDr . Val-
vorde <le Mim nda- como a-divagado do aetiuad Presidente do Esta,<lo, e requerendo 

·por sua vez f0<~sc-l l1e perulittido .fallar em d{lfesa cje seu consU.tul.nte, a·ccu.sado 
no habeas-;aorv11s como a utor doa coacçã!o de que se queixaiv'a 01 paciente. · · 

o Pres)dente pronH~tteu co.ncedcr permdssão ao Dr. Valverc1e de !M!ran<la para 
fnll•Jr, conviclanc1o cm seguida o D.r. Astoh}i;o IRez~ncle a ' usar da p•ulavra. · 

o oJScunso DO SR. ASTOLPHO REZENOE 

Srs. Ministros: 

Uu1a verd!l'de devo confessar-vos: ·talhei a minha petiçã0 no blóco granitico 
da jurisprudencia extensa e homog·enea deste Egregio Tribuna~. Fil-a, moldartdo-.:i. 
nos memoravel8 accór-Oãos de ]!909 e il'910, relatwos ao Conselho Mun'.ciipal de.sta 
·cnp'. taJ, â.s as,scm'blléaB que "ntão se formaram neste .me-'Illo Esta.do <lo iR.io de 
Janeiro, e em trechos de tvotos ivencedores Klos mais c001Spicuos memlbros deste Tri-
bunal, accórdã.os memoraivcis a que se vieram jum·tar ma.16 tarde os não mooos 
u1omoriweis accórdãos relatitvos ao iEsta<io ~o Amazonas, referentes ao seu v:ce-
Presldente, ao 1Senado, â Assemblêa Legislat!tva e ao Tribuna.! de Justiça. Depois 
delles nús rtivemos. a. Série do Sl)tio, werda.deira obta de construcção pollt:oc» 
juridica, em que o rrrib·u.naJ rcsqlveu ser o grande pod-e~ neste reglmen, a expressão 
1·epublicana do Poder Moderador, intervindo na defesa d~ direito. in-O!vidual. · 

.Essa obra mob3.ibllissima de oonstrncç.ão juridica em torno dos actos al1bitru-
rios do poder, .abre nas lncertciaae da nossa exegese constiotruclonal os dnTgoJ ihor!-
zcmtes que o .futuro reserva ao dires'to do cl<ladão, lpi&ra que a sua existen.oia c '-' 
sua <iefesa se a.Jfürmem d~i:nitilvamiente. 10 dit-e!to in<livJdual é um w e sempre 
o mesmo, quaesquer c1ue >:eja.m os adjectivos com que o quaFifiK!uem ou <letenninem; 
r.C'ja dir<lito civil, ou direito clyico, politieo Cll.l eJe'itoral, ell1e é sem-ore 0 direito, 
o direito Jmdi'Vi<lual, a affirmaçãio do in<lhviduo na sua vic'•l. de relações rom os 
poderes publicos·: ê a res sacra i1nviola'Vei, perante cuja .majc,,taidc devew se deter 
os impuL•os do 'Poder diS<:riieiOnario. · 

A sua <lcfesa, a sua potecçãlo, a sua tutela., eis a tarei(a maxima do iPOder 
Judiciai-· o, . els a lfuncç~ prima·c!al, talve-Z uni-ca, da· Suprenoo 'I'.rlbunM Fe<lera!. 
Q\lu importa o qualidl'loall!Vo dt'\'SSe d ireito? .Q .qualilficaitlvo nã:o ê u ma resbricção 
mas. U!D U ma;n.ilfestn{(ã.·o Kl'a sua actlvldade, e, ·portanto, ·da sua propr!.l. existencia'. 
O .<llrelto é ·~mpril o direlto. Elle ilSbá. t1oclma <lo ·Poder, po1iq,ue o JPod.er S'6 exi'ste 

e foi 'Cr<>ndo Qara prote,gel-.o. U).liàs, n~nhuma n ovidad<i d•igo eu neste assuru.pto: 
é e~te o ·~ensamento uniforme e se.guLdo deste ®gregfo Trlb.unal na' sua j á. donga 
hermeneu t ·ca nesta materla. 



. . .Mas, "Srs. Cl1inistrns, fiz mais elo <1ue im ·pirf.l·r-JJ1c nes•a juri!"pr·üden cla diuturna 
e •homogenea: aidoptei mesmo como conclusã!o a. proprla conalu.são de um desses 
r1otruveis occõrdãos reif>erent~ flo Conse'llho IMun!cfipal de>ta ()aopltal. 1Co1>iei-a pa.JR-
vra por pala.vra, Httemlrhen te, vi rguiar.men{e, ·tal a exa.cta precisão de seus termos, 
rovela.n'do situações ldenttcas: ·E a essa dudsv·rudencia coherente não 'ha de !faltar 
hoje este venerando Tribuna;!, em ·iJ.ue .J r, to .pese aós emprelte'ros da olbra de SU>'I. 

a lfifauiaçã-0. . . 
O -caso do Rio de J amelro· é um .c!U;o liquido e inc-Ontroverso. Qulzernm vêr 

na1le 'u!ina · 1'denttdii,de ou seméfüança ·c·om .·o caso do Ceará., sõ.bre qrue o T1•ibunal 
&e manflfestou nn <Sua ultima sessão. •Mas estn ddEmtlid.adc nõ existe na. imagLnação 
dalque1les que a irwentaram. iNo Ceará haivla um obstacuJ.o á. ·:acçãlo d-0 'Dribunal; 
hwvla o d-ecret.o de intervenção ·bem ou ma..!, regutar oru i.rre,gular.mente approvado 
iielo Congresso iNacionwl, decreto de lntel"Venção este que se 1fundou ·e se legitimou 
po1: · um0. -dualidade '<le aSOOJn•bléa1;1, ·lJ-0'1· uma idu'!}licldade õe J>oder Legii:s.Iat~vo. 

Justo ou lnj-usto o ado do 1Presid0.11te da !Republica, d'und•ldo ou illlfundado, vcr-
c'a-Oelro ou mcntiToso, era um neto de inte1,venção, era um a.cto dlioorecionnrio, 

_~ct!J.re que não .J>Od<'la o Trib1wal exercer a sua censura (a.ssim o ~n.tend_eu · o Tri-
l>unal"). · 

No c•lso do Rio. de ·Janeiro, porém, ~se olbstaculo á! a-cção jurisdieciq.n.wl do 
T'oder J ·udiclario não e>eicte. Os IJoqeres imbl-iúos alli .funccionam normalmente; 
nã'o lla uma aituação de d·U0.Jlildla.de, nem uma situação revo,Iucionaria; não se fea: 
se-rutk, 'p~los meios J-egaes, a intervenção do· Poder :Federatl. O que ha apenas é a 
clLvi,são do Poder Le,g.'1Slatlvo, um e un1ico, .em duas fracç006, cada qual se julg.ando 
o .iPoder L egislati'Vo do !Estado. El', .portanto, um caso jurrfüco, e não um. caso 
politico. E se é um caso jurídico, 11 sua soluçã-0 c01llpetc prwativanioiite a.o J>od er 
Judi~arió. 

V:erdád<! é. que um ,grupo de Deputados, ad'Versarlos do ~nador .• ri10 Peçonha. 
entendeu de solicitar, h'!L 'iuezes passados, a Intervenção comtitucional do IPresi-
tlc-n~e da 'Repu.bliol. !Mas i·ntenvenção !para que ? 

Para que, senhores, a · intérvençãJo? IE6Sa !nte1•venção fo.i pedida, U!Dica e exol1u-
sivumcni.e, :Para red'ormar e annµIlar dua·s §entenças (!e habea.s-.0011nl"9 .pwferLdas 
1>0r este Tribunal ·nàs sessões de 6 de ju·l'llho e 1215 d.e jwJ.ho d-oote a,nmo, o primeiro 
em !favor da Mesa da Assembléa, e <> segundo em 'favor de 1.9 Deputados, que foram 
vl~lentrunente impedidos de e.'<ercer o 6eu mandato :no edilf'iclo então desbina<do é.s 
reun>õos norma.es da IAssem'bléa. T>enho alqul e<ntre mãos os documen.tos iparlamen-
tares relaÜvoc -.1 este <pedido de inte1wénçã.o, 'dd.wo a.e provocar o . riso p ela sua 
t' xtrruvaigano·~. se o riso lfo<;;se nermittido em nssumpto d e . tant:t mag;ruitude que 
entende clQ ·pertO oom a ex.lstenC!ia da nossa pr.dpri11. FedernÇã.o. 

' V:ej.i. ·o Trub<unal o (JUe diz o ipare.ccr da <Commissão. d e Co·nstitulção e Just1Ça 
·áa •Caimnra dos >Deputado&, elaborado sobre este àllsumpto. (Lê .) . 
. .. .. .. . . ... . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . .. . 

D J.qur° SP tir'am ºd!rversa.s e()nclu!lões : 
.A primeira é que o ICooigrcsso Naolona·l entendeu que nãJo cr11. caso de fnter-

vençã.o, mas c•lso de i·esponsabMlizar criminalmente, de metter na caldeia, os hon-
radoa membr-0s deste augusto Tri.bunal, porque tii,,e rim n ousadia ae deliberar 
~oli. re ass.umpro que ,não era da sun .competencla-. 

A segu'llda conclusão (é este o f>l,cfo oaip.ital) fé que não hotwe í·nte1ive:rução, 
P inte1•vençãb 'não era :ne<!'el!sa i·ia , porque não hruvla e não a1a .<J1uailidade, mas uma 
só iA.ssem!b!éa, representada por um g>rupo. de .IDeputaldos: ou >H1uelles que 0 Trl-
.bunaJ -reconheceu como ·Jeig>itf,mnmente reu1nidos na. nua JoSé Bonl_fa,cio , sob a 
prnsld cn·cia de uma dctermf<nada IM:esa, o;u >:lqued•les que se Insurgiram contl'a as 

. dooi.sõ·e.s ".deste TrLbunal. e foram assentar arraiaes ern outro campo, >â. sombra do, 
sub.~l<llo e do thesoui·o .ao ·Estado. 

',A conclusão oa IC'o.mini•são é formal. (Lê.) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• ' • ' • •••• ' • •• ••• ' \ •••••••• ' • : • •••• ' • • • ' • • ' •• 1 • ' 1 • 



J!;stin conclusãg não pôde ser entendida além dos sem; termos strictos e )'igo-
rosos,- isto é, além do seu d\s.pcsiti'VO. E' sabido que fre-s sã:o os elementos da · sen-
tenç.~. a que este parecer se equipara:· · 

l.º '-- !Hi6to1,ico ;:ia questão, ou relaçã:o elo -feito. 
2. 0 - -Motivos da decisão. 
3.0 - D i-spos itl·vo ·ou concLusão da ."sentenç•3. 
'Mus a se·n ttmça (lé tambem sabido), sõ existe pelo seu dispo,'·ti' ' º T U . eon -

clusão. \Sempre se •entendeu, em todos t1S t empos e em •todos os !o.gnrcs, _que os 
motivos da •5entença ·não fazem cousa juJ.gada. 1() que constitue a essenc:•J. da _sen -
tença é dllc imprime <força dbri.g1ttoria ·erga 01nnes. é o · ,5eu cli.sposltl!vo. ·Nenhum 
inObWO, diz a maioria d<iS escriptores, d'OrlllU~•3tl;:iQ Um axiOJllll, nenhum I\]Oth•o tem 
autoridade de cousa juJ.ga.da, !11iC1ll 1mesmo se é causa immedínta da ·sentença; ou, 
só .•foem . a·utor'i.dade os mo•ti'Vos., quaind·o inseridos no clispositivo. · · 

·A sentença deve sei: ·um•a : peça •loglca; · mas tiuando o não seja, .nem assim 
clln· 'Perde a sua_ efifioacia .. ncm a<isim d:eixa de "'[)roa·uzit' cousa juLga<:la, po-r 'força 
do seu dispositivo, ])'Or mais ex<travagantes." ;.JJoglcos. ·e contra-dictorios Que -Sejan1 
os rrnotiovo.s qu·e .hajam in":ti!Úldo •no esp iii'.lto do julgador. '&<;t,1 ·é a -01)i niã1o predomi-
nante na tloutri:rm; é a 1lheorfa de •SAVIGNY, completatla pela. de CoGLIOLO. · 

Se o .penG'amento fos_se dirimir as questões suscitadas,. a ComrrÍissão e a C3 -
mara dos Deputados teriam ~referido a ccincl usi!-o proposta p.éio De1~ut"ac10 F el is -
~ello i:reife. (Lê) · · - · · · 

. .. ....... ··:· . ....... . . . .. . ...... . ...... . ... . . ····; ... . 
\Mas ll toc1M essa.s prctenções deram cabaJ res11osta os !Deputados .A.franio _de 

Mello· Franco e u\.rnolpho -A!zevedo (dlous juristas_), :na s ua. decliiração, ;:!e, v.oto, (Lê.) 

· cdEm ambas essas representações, especialmente nit segunda, a re-
i - ' ·c amaçao· é contra mc~idas do •Su•premo Tribunal !Federal, relativas a.o 

~nodo por que decidiu questões sujeita.s . ao seu · jul•gamento. · Quanto a 
essas refcTencias, duas são •as op!.rüõcs ·Qu.-0 se ,'Podem suscitar:· 

1°, t<J!-].a e qual"quer questão, que occorrer e fôr concernente ao· !Par-
lamento tanto da Umião como dos !Estados, deve se.r ex2nninad-0., . discutida 

· e ju•Jgada !lla .propria Camara, cm que .a · mesma questão · se a·gita.r, e não 
em outro Jogar. E' a opi·nião <:le B"lackstone. · 

2n, uma questão quando met:imo seja .con_cern!:il'lte a urpa Cainara e tenha 
sido decidida neisa .CaIT\ara, 11õde· ,ser examinada alhures, !c1€sde que t enha 

·r elação cou1 ·direitos eit/e se . exei·Çam fóra e ind0pen1den temente ,da Ga-
mar.a. . 

E sta casa elo Co!ngresso t'.N"a.cional, qualquer que seja, dentre esses 
.dois_ criterios, o ·que d·e termine os motivo de jul.gar neste momento a 
questão clei desdo'bramento - lda Assembléa. Fluminense em dois gru.pos de 
deputados, ;:leve, e.ntretan~o , •a.rbster -sc de entrai- ·na _apreciação cios jul-
gados proferi;dos '])cio upr.e mo Tri·bunal Federal , porque, 11cceita· aquella 
primeira O'])ilnião, ao Senado e ·não á Camara, competia apurar "ª respo-n-
sabilid ll!de dos juizes: ql.jA!. porven.tura, houvessem exorbitado de sua com-
petencin constitucional ( Const., a-rt. 7, paragrapho 2°) : 

Adaptada a segundlj. opinião, -a de que. os -tribu•na-es dudiciarios -podem 
vir em soccorro de · certos direitos i·ndividuae3 . mesmo qua ndo na· ma-
'llUtençuo ·destes estejam implicaidas <J.U~stões de '])rlvilegio parlamentar, 
a Camar.a. . devia abster.se por.que, cm tal hypothesc, constltuir~am ·clles 

. ·pur~ a-ctos emanapos :~a auto-ridadc --competente, que escn.parlam á; cnn~ 
·sura de outro 1Joder. · 

.Em outro tempo, ·e nesta m.csma Camara, aff' rmei que, "'"ª .esphew 
de com'])etencia de todos os podere~ . ha .actos '<liscricionarlos e outros não 
discricionarios, e que n decisão soibre a Jeg:timidarle ou illegltimidade de 
um _poder· p01itko elo.'> 'E~ tados é. da competencia do C9ngrcsso IF'ede;a), 
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. q·nando se reciU.zê " iint1w·yei1çclo so/.-ic·itcidci na · c!ov·icla fórmci; · ~endo cori-

clusiva, nna1 .e .aetin!tiva a decisão 'do rereriav congresso. · . 
.. • ·A -'1llensagem .ao Sr. ·1presl:dente -da l:Rep~blica ' declarou porém· que no 

:j:!:sta.do: 1d.o !Rio 'Ilão ~xiste uma ,dualidade de asse~bl'éas-, ~endo a~ mesmo 
p'arecer 9 Sr. presidente do 'Est.udo, q1ie, em sua representação ao ·c)1efe . 
da Nàção, .dá como._ ·«veriUcada a anomalia que se ·quer implantar ·no :Es -
tado .Pelo ide.sdO'b'ramento -Oe sua Assemb1éa· L egis11ativa, e ·não destoando 
·desse conceito as. r epresentações da;; ,duas f·racções aa propria ·Assemb1éa; 
assim ·eomo . o ' 1parecer desta con1m1.ssão e· o vo to em se1)tlraJdo do' Sr. 
PEDRO MOACYR» . . . 

De ttido isto se ·conc)ue que o poder pofitico não resolveu este caso. Não 
o reso·lveu, ne.m o podia rB!'olvcr. IT>nle <? um cas-o. ju ridico, um m;gocio qu~ en-
volve direitos indlviduaes, da :exclu.siva competencia do '[)Oder: j°ud.'ciario. As-
se.gurae, 'Pois, •srs. ministros, esse ·dir.elto individual contra as violencia·s que se 
preparam ·contra ell e, e ter.e!s co'Ilcorrido para a salvação· iclo nosso regimen . 

. DIScuaso DO DR. MlllANPA VALVE!lDE 

rNa qualidade de advo.gado •do presl,d'ente cio :E3ta-d·v -elo Rio de Ja;neir·o, d.1:. 
·Oliveira CBotelho, '. de qu.eiin e:l<i'liJbiu p1'ocuração,. pediu e o-bteve a 'palavnt,, :Pa·ra 
prestai· informações, ó na. MraANDA VALVERDE. 

FciUt o éulvoyciclo iOO vresi.cl1:iite elo Esta.do .elo Rio lle JmKvro 

·O SR: .DR. MruANPA · V A'LvEilir>E ( acn!J,oJAQlclo <lo sr. 1n·es·lclente . ao Estaclo a·0 Rfo 
é1e JanMiro) - Egre.glo ·Tri'buria·l !. . . . 

· cc'DaT-Se"â «halbeas-co1',pus» . -sempre que " algum individuo soff.rer ou se achar 
cm imminentc •pei-igo "de soffrer v iole·ncia ou cqacção '[)Ôr Hlegaliclade ou abuso 
de pad er. » 

E' o ]'n:eceito t ex tual ido art. 12, pa1-agra·pho 22, da !Constituição F ederal. 
· Regu!â.ndo "o proce3·so judicial do «·habcas-corpus)i, o Regimento Interno do 

'Égregio Tribunal 0(1etermi.na que .na petição cm que se JmpetraT a ordem ·se de-
C!are o nome -do pa;ciente, daqucll c que soffre· a ameaç.a ou a vioJ.encia e · o ela 
pessoa a ·quem .se ~ttt, i)rne. a :rumeaç:i. da violencia ou .coa:cção. Determina mais · 
o Regim.ento que, "11ª · 1nesm·a 1;etição, ' se · d"eclare os motivos ·por 'que o paciente 
s uppõe ameaçada a sua Uberdade e acredita no a·rbitrio ~lessa ameaça. 

· ·Complet:mdo .:esta .disposição, a inij a o Regimento determina que, nas decisões 
ele . " lrn:beas-co11pus», os. m emb·ros do Tribunal 1decidirão, votando se ha ou não 
illegaliilade na coacção e, portanto.,- se deve ou .não haver essa mesma coacção. 
· " Ora;, •per·gunto ·ao. Elgreigio 'Trúbu'Il/~l se, no ·«habeas-corpus» que oé submettid'b · 
ao seu . illustrado julgamento , ha, plii.usivehne11te, ·aiguma coacção de se .teme.r 
ein r<!laÇão ao · paciente · e coacção prqveniente elo actual presicente do !Estado· do 
Rio de Ja'Ileiro? Evide.ntemente, não e cu. o ·.iaemonstrarei. . 

Esta coacção que ·àlbsolutamente não se ·provou, de que· não ha 'o . meno-r vis-
lumbre ·de prova nos autos, foi· simpJesmente allogada,' como pretexto. lega l para 
que i o ·Tri'bunal jul-gu e um "caso ·e-ssCIJCialm ente político, caso que não é de ·sua 
compct encia. · 

. 'Receia o paciente não -possa . (são pa1avras t extuaes) se emposs'ar 110 cargo 
de "presidente -do ·Estado, porque acredita em ameaças, segundo lhe "informara rn , 
cl~ .provavei3 viO'len'cias co a·c tual prc-sldE.nte 1do Estado da 'Rfo .ele ' .Janeiro . . 

Como ·se explicarem estas amea~as '/ Como se justificarem estes. receios? 
'A iConstituição · Fhiminénse é ·expressa, em seu a rt. 26, paragrapho 19 e 

· ' ré p~te--0,- ·comi>letando,. a R eforcma Constitu<?iona.1 do Estado,, ·no art . 12, que 
"º pi:cs: dente elEito e proclamadt>, como ta.! ·pela Asscmbléa Legislativa c1o Es-



tado deve s~r e\n~ossado pela propria Assernb\éa L egislai:iva, ~e esta _ e.S t'ver 
r eunida. e, não -o -estan-d-0, pelo T r ibunal füi IRelaçãm>. 

Se a -p·osse -do jJa-ciente só póde oc~or·re~· - perante a AssemMéa 'Le.g_i ~lativn 
,ou perante -o "l'ri>bu·nal ·da Relação, que coacção é ~Joss ive l da par~e .do presidente 
do Estado ? 

A este, em 31 de •Dezembro -do corrnntc .anno, outra coisa !llão. ca•be senão 
.descei: a~ esc'.ld\lS d-0 ·Palacio, onde .s e __ pretçnd.e i'llstall-ar o 01obrc paciente . 

. . Affirmo ao Egre.g-io Tribunal que a cpacção al'legada •não passa de -um si mples 
pretexto. · · · 

Pergunto -a>nda s e o impetra,nte do cchabeas-corpus» provou a cornpetencla 
des te Tri bunal para dizer de um caso essencia lmente poll.tico. camo é e· presente? 

Já o Eg-regio ·Tri-bunal, em :varios aocordã.os, especial-m_ente 'llu,;_1 profe rirlo, 
justaunel'lte em cas-0 .tambcm do iEstado do lfliq ·d·e 1907, de ·qu e foi rei-ator o 
eminente s r . ministro Ama rõ CavalcanU ·e, •posteriormente, o · b.nno p aiSsado , pOT 
a:ccor-darn ~le 16 d-~ alb;·il consagrando :i. opinião da una.niinlda,de <'los c9nstitucio-

. nalis tas .patrios e -estrangeiros •e, .p rincfpalmente, do emin e-nte ex-·mlnistro, sr. dr. 
J.oão éBarbalho, já. o JDgregio 'Tri'bmoal, r epito, d~idiÜ cohei'entementc com a lei, 
com d ·direfto, isento de paixões -pa.rtid.arias, <J.Ue os CJ!f'OS p.ollticos, .::orno €ão t.o~ os 
aquel•les que Stl 1n-endem á dualiclad-e ele corpos l<.'>gislativos esta<:lua-es, á. dua ll.cla de 
de candi-da.tos a ·cargos <k presidentes de Est.ad.os, <;ão q ues t!Ses ex tra11has ao r e-
cinto do 'T ribunal, são questões que só; perante ·os outros vo·r.l er es políticos da · 
União, •dewirn ser -av-entada-s. 

tComo, pois, su.bmetter-se o caso actua·I ao conhecimento do Egregio Trl'buna l? 
· Teria :po-rventura .prova-do o impetr.ante que o p a<:: iente € o <presidente e leito 

e proclamado ,.para o futuro quatriennio? . 
E u -contesto-, -e, 1pera.nte este ·r·ribunal, su·bmetto . as provas · de .que o presi-

dente -eleito .-e proclainado 1Jela .~ss-embJ.éa LC>gislaÚva do Estado foi o . ·dr. F elici ano 
P ires d-e_ Abreu Sod·t•é Junior , 

1E' facto que o paciente, pelo nobre im-petrante ·;.l o .<«háb ca s-co qJUli>r, alle.g11 
q ue a outra Asscmbiéa lLegis_lativ-a, como a s u.ppõe, o rcco·nheccu e proclamou pre- , 

· sicl-ente di;> !Est~cio· do R io, para o fu turo -quatriennip. 
iY,fas que Ass cm>bLéa lLegisJf!.ti v.a é &sa? · 
.Pela ·Constituição Fluminense, a As.semb1éa ·L egislativa se compõe ele 45 

cl~puta:do-s "' <! -1n-inci1J'.o -baonal de 'di-reito político, que, nessas corporações. o 
quorii,.;,, constitu·e o . ·caracteri-s tico essencial com que ~é designa a J-e.galidade das 
sua;; deli-bera,ções . ,s em o q·i•o.>'if?n legal , seni o q11or11m · ~determinado na Constl-
tuição,. a _Assembl-éa é corno se ·não existisse . 

_•Pois <b em, nessa AsscmbJléa em qu e s e di z _fo i -procl-amado presidente elo Es-
ta c10 do Rio, o eminente senador 1Nilo P eçanha, ext; t'arn apena_,. 17 deputados. 

rNa AssembJ.éa que . vresti-g' a o actua•l presi-dentc do E-sta-do elo ,RJo, 27 :depur 
~aclo-s compareceram n ormalment~ ás sessões, d iscutiram, . minuciosa-m ente, o pt'() -

cesso da apuração dai;; eleições p-rcstd-enc1aes e, de-pois de um d ebate, . que foi 
long:o, -em 15 de setembro doeste un·no, proclaan ar.am pres i.cl-ente do E s ta-: o o · ~r. 
Felicia·no 'Pires. de Abreu Sodr,é Junior. 

E' cer to· que o pacien te a1J.e,ga, •POL' seu nobr-e >Ídvogado, qu-e e~ses 17 dcpu-
tad-os, que :constituem a mi.noria· <'la Assembllé.a., fO!'aan . arvo-rados em As,semblé~ 
L egislativa -do Estado, .por accordam d-es\e -Egr.egio ".l'rr]Jun a l,. scn.do um de 5 <lc 
junho e ou tro do mc;o seguinte. 

Esta affirmativa não t ean proceden•cia; 
cordãos, decicliu-. apenas que havifl uma foesa 
os trabalhos ·da .Assomlbléa.. · 

o )Tigregio Tri.bunal, nes ses - ~ois ac-
legal e que -e-ssa m esa devia -presidir 

'Devia presidir corno? IBem ·cjaro é que il e accordo com "·' .C-onst1tulção e c'om 
as leis d.o Esta-qo que assün d et-er1T1inam - que a iA.ssern'b,Lé"' não se poderá i~stallar, 
·is to .é, funccioi1ar s em .que esteja presente a maioria, mbsol·uta dos d eputados . Ora, 
em 4 5 <l-eplitados, a maioria é •ele 23. 
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C_omci, . pois, ·v-s2 a Assemb"~ª cm que existem 17 deputados , pod ia. se .lnsta Jlar, 
podla i nlc~ar seus tra>l>al hos e deiiberar para proc;·lamar presi:.l ente uo Elst~do o 
1)aclente1 

Decidiu ainda o 'Tribunal, no acc.ord ~rn de junho do coi:re.nte anno, que a As-
€'em1Héa <levia .. pautar seus actos pPla. lei . :Pois bem, contra prescripção clara, po-
sitiv·a -iJ ,~ .lei, a s éde da A.ssemb1éa foi mudada para ~dificio <liver.so . 

E' manifesto qu e o paciente não provou ·a qualida:-le que all e•ga ele prnsl-
clente eleito .para o futuro quatriennio ;. não 0 .podia prov"ar jãma is, porque a·cima 
de quáesque r a~legações dos autos es tão as "provas h-r <:>~usavels- que cons tam de 
documen·tos 1-ncont-es tã veis . · 

{)" -processo e leitoral no Estado elo 1R io de .Jan eiro obedece -ãs di sposições cla ras, 
termina·ntes do decreto n. 1.199 , ·de 1º de fev ere lr.o .~le ·190•8 . 

.:Por esse decreto, fa.zem-se. as e leições d e presiden te do !Estado, no segun do 
douli.ngq de julho e o trabalho da apuração, pe1,ante as juntas npuradoras parciae; 
'<J U C se reunem ·nos utu·ni-cipios do !Estado, sob a 1presldenc ia do 3 juize.s ãe mui• 
elevaã;t categoria . Este tra-bal-ho de apuração ·t em praso fixo, é f eito find os 30 dias 
da ele ição, como estatue -0 art. 107, .paragrapho unico <la !€ !. 

Procedidas irs el·eições , perante ~ m e"sas c'.ciborae3 . cl-0s dis trictos, es tas 
nwsmas m e.sa-s " -clcn~m r emctter á AssernbDéa !Legislativa , dentro c o .prn.so dE! . 48 
hora,, , as actas ele'toraes e a-0 m es mo tempo remetter outras cópias dessar; actas 
âs junta~ apu radoras pai·ciae.s . que ~ob a presi!J encin. -de juize.,; de m ais e Jevacla 
c::a tegori~ se reun!?1n nn .sê-de dos respectivo5 municipios . 

1Pois 'bem, a ntes de apu radas a.s eleições poy essas juntas, antes de deco r-
ri:-lo o p.ra·zo de 30 d ias de que falia a lei, i s to é, a 27 de julho . ·deste ann o, sCJr! 
a·µu·ra.ções parc!acs e m c..i:; mo ~em 3.c tas cleitoracs, era procla mado p residente r~o 
Est3!do ·do iRio o emin ente s r .. scna ~ or Nilo Pe<;anha . · 

Não é só, Egreg io Tri>bunal. 
'l'rago, tenho rm meu -poder, o r esultado destas apu rações parcütes, trago a~ 

au.thentiCJ3s. enviadas pelas ju ntas a-1rnrado-ras á _.<\,ss emMéa 1L e.g i'5lativa, documentos 
que jámais foraw con1:estados. 

Estas authe.nticas rnvcs tem gran de importancia ; n a ta-se de 48 .documen to-<, 
n.os quaes a,l'enas oito juízes tagados d·e;xa m d e fi.gurar. 

Como, pois, póde se r reconJ1ecido p resi<l<!.ntc _do Estado do "R io para o fu - · 
turo quat ri<mnio, a qu·elle a quem, na.-s .urnas eleito-raes, não coube a victoria? 

. São es tas as info ranaç(}e5 qu e eu tinha a 1iresta r ao 'Egrcgio Tr;·bun al . 

VOTO DO M l N JS'.rRO PEDRO J,..ESSA 

Te.i.-.minando de fai-lar o J) r. Valver-de. o Min ;s tro P edro !Lcssn. deu o se u Yoto , 
a sslni concebi-do: 

O impetrante, Dr. Astol.pho R czen<l e, reque1· uma ordem de t~ba b eas-corpm.» 

cm f a,'Vur do Senador Nilo Peçaru.ha parn qu e este .possa, . «.Jivre ele <1ua1qu~r const1'a'l1. 
· g-Lu1ent0, e ·asscgu1·acla. a sua Ji•berda<de individua1, penetra.r, no dia :ll do m i\z de 

Dez,embro corre nte, no .pa!~.cio da pre~-idencia do Esta.do do RiQ de J.aine.i.r () e ex ercer 
suas fun.cções {!e '.P residente do ~n esmo Estado, atJé á ex;piração do p razo do man-
da to, prolüb'do qua -lqu er constranf,'ianento ~>or -parte elas ivutori.dade e fU•nccionaTios 
<?S"ta rtottes -ou federaes e assegurada a execução da ordeni pelo Ju iz F ederal ela 
"ecção do R•io ele J u·nPiro.» 

N.;;t.da · ma is claro do oue a conclusão d·o r eiq uerim ento do im petrante. O qu e 
l' {le quer, e dil-o d<' modo muito cxp1 icito, é que o Trilbun a l conceda uma ord em 

-c'e «11mbeas-,c0Dpu s» cm fUv.or do S•mado r Nilo P cçanJ!ia, declaJ·and-0, no accordam 
que conceder a ordan que garante ao .paciente a necessa ria ·li•ber d·ade ind' v!d u n.i 
para que eHe po-esa entrar no palacie> do Ge>verno do Estado d-O Rio de J anei ro e 
exercer ns d'un<!ç.ões ele P .res idente elo Estado. 

Para prnvar :que o pacien te c.st-ã n•meaçado ·de coacçào, jun to u um a j u;;tifi -



ca·ção, na qual de.puzéram varla.s testemltl1'hns, que asseveram estar o . Go\i:prno 
do E'.;;fado do iRio · reunindo em Nietheroy g rànde numero de sólelados· el·e ·polic'-a: 
para, no dia 31 do corrente mez, impedir ~1ue o Senador Nilo P <.çanha tome .posi;e. 
d·o car.go · d é Presidente do Estado. · 

Não me deterei no exari1e d.a a~ludlda justificaçã&. porque acredito ·!jue, .real-· 
mente o actual Presid-enle do Estado elo . Rio se prepara para obstar â. posse. do 
Sonaelor Nilo ' 1Peçan1lrn. A:l·êm do.;i d e.pohncnfos das t estcmuntha3 da justificação, 
que me ·merece m .iJé, c.umiprc ri ão _eSquecc.i· que, n o· @sta.clo ao . íRio,. ha; o· 1 mrup vesa . 

. ele se fuzer a 1rn·nsferencia do poder. ·de \lm· •Presiden te ao seu süceessor em ·melo-
. de grande a0pparato de força, como succedeu quando · tomou 'Posse o actual !Pre-
sidente. 

Uena só ques tão pôde ser discutida nestes autos. Não se l:iatando de paciente 
preso ou ameaçado de p1·lsão; mas de uma .peSsoa. a quem se .pretende tolher a 
li-herdade indlvidu'a! necPssarla para u exerclclo das funcções de certo car.go. '>pO-
lltlco, ~que importa· é ·averiguar se o paciente tem o o incontestavet ·direito ode tomar 
posse do cargo e exercer as :f'.uncções de '.Presidente· do JE:Stado elo 
Rio. .Se ,o paciente, <le <facto, t.em esse 'clirelto · incontcstaivel ·não pôde ser 
negádo o -cdrn:beas-cor.pus» impetrado · por estes a u·tos. A clrcumstanc;a de .p"reclsur 
o · paciente de ga·rantia â sua· 1~berdade Individual «para o· exercii:io do cargo· po~ 
litico» não autorfaa ab. Ôlutaruente a dene>gação do e<!halbeas-corpus». <('Dhe conSti-
tuci.Ônal .garanties of personal llberty are a shieLd for the protecti<>n of • aH· <!lasses; 
a t a•ll times under al1 circumstances» ; todas as cla·sses' sociaes ·-em qualquer tempo, 
cm · qúaesqucr circun:istancias, devem ser protegidas pelos meios ccnstitucionaes 
<k ga·rantir a liberdad e .pessoal, meios de que rJ principa-I · é o <<habeas-coripus». 

Uma sõ CIJUestã!>. r epito, deve ser a,,."itada ·e é a· el e saber se a posição juridica 
que o paciente invoca, a qualiidade ele Presidente eleito do Estado do Rio de J.a - · 
nei·ro, é lncontestavel. · 

Pelo "hrubeas-corpu;.l'» só se garante a liberdáde de Joco.moÇão; . .Jste é ela 
natureza: elo ·institu to. Os meips ele def·esa dos direitos consaig.ra.ilo; •Peló direito 
jucliciario, são instituidos juriclicos de ordem publica ·como ' de c-rdem' publica ê · o 
direito que respeita !á. organizaÇão jucli ciarfa -ê ao 'jlr ocesso. 'Esténder o <dhrubeas-
COL'PUSD ·â. solução ele questões r elativas a direitos varlos, e entre elles, o di;·elto 
acs cargos ',politicoo, fõta tão aipsurdo como inOCintar a àcção de r eivindicação para 
annullar um casamento ou a de. manute nção d e posse ·para r escindir uma con-
cordata:· 

-Quando o paciente prova que um certo· clireito. ou um conju.ncto de- di~eltos qqe 
·pretende exercer, não l'he ·pôd., ser contestado, que a posição leg>al, por eH.e iDVOcacln, 
é }nÇtuestlonavel; ao Juiz comp<)te . cc·nc.eder a ordem ele «habeas-corpu·s·», porqu e 
neste caso, nada ·ma.is faz o · Jµiz do que «declarar el e modo solemne uoi.l direito , 
para gaJl'anti<J.--0 contra •POSSiVeis lesões futuras» para 11.Jle serwr ela é:>epressão ele 
J. ~oritelro no inicio do seu «Cur'so de :Processo Civih. ·Não havendo controver si a, 
não· se suscita·nclo .questão ou, m elhor, não sendo . razoavcl .discutir o · dircite> que 
o paciente .préto1de exerce r e para o qual precisa do «·I1a'beás-oorpus l>, incompre-
hensivel , injustifi.cavel se ria a d ecisão do Juiz que neg·asse o «ha.beas-c0rvus» ·' OU 
que se recusasse 'a garantir a ltherclacle ·individual, .,quando a coacçã.O é ineontes-
ta velmen te illegal. 

M~s. desde que õ paciente <1uer exercer ·funcções que 1'h e são contestadas, qu e 
o juiz a quem se ia:npe.tra o «ha')Jeas-corpu s» .não srutie se realmen te, lhe competem; 
desde que h a questão, co ntencl a.s, duvi.das sc1b1:e a · r egu:lurlclade ou· legalidade ela 
Investidura no ca·r.go, não pôde ser datla a ordem de «lut>beas-corpus» porqm1nto 
o' «'habeas-corpus», meio judiei~! ele rito brevissimo, seÚ1 tfõrma, nem figura de· 
.1 uizo, ])rocesso em que n~o· se ~i·un t e a exhlblção de alleiações riain de provas{ 
não pôde se r applicado para a· r esolução de quest.ões, que só se' -d!rimem r11~oa v~t -
1~ entP pelo.s meios contenciosos. . · .. ' 

No caso dó Consel•h o Muniei pa l d~sta cida de, ~itado pelo Hlust1'ac10 , ad~~g~rlo 



l-i11pettcante; .não · 1,ro~ed1 com diverso criterio ju.ricÜ00. A- .pos'ção .. jurldica. ·àos pa-
cientes ·era absohit~.m<mte -~u-prl'iCH' . a · qualquer él·uvida; em face da Constitudção 
a nenhum homem ·sensato. erà -!\cito questionar >ácerca da situação lega)' "dos .. pa.-
dentes. N!1- verd·ade,_ eram · estes inteijdente& diplomados que tratavam de :vel'iti.cu.r · 
seus . poderes •quando ppr um decreto . cio Wre-s1deh te da iRepublica fora;,, impedidos 
de sc_,reunir. ·nft sala das suas scssõ.es: O Presidente da Repulblka em caso .nenihum 
tem. a faeuJ.d·ade de dissolver ·cannaras ou conselhos munici,pa1es. O •ar-ti.go 1)• ,da 
Cons-tituiç;:io· . TacuJ.ta-l!he intervir, em . ~ert~s câso~ · ·nos . neg•cci9s .pecwlia1'es aos 
Estados; mas i1ão ha um só art>gc da . ·Constituição <1u2 1'11.e. pénnitta -intervir de 
qualquer modo nos n egocies nmnici.paes ;par.a o fim d·e dissolver os conse'lhos · ou 
canuiras aos munici•p·ios. No proprio Distric.to Federal, onde a autonomia · inuni~ · 
cipal é cerc-eada -pela· Go·nstituição e por· leis ordinari.as, · n-o proprio Dístricto Fe-
der.ai -não .11a le i al·guma que. autorize o iPresid-01lte da .'R..:,publka. a praticai: o a.cto 
que então praticou. Por d)'s~po_sição expressa da lei · ·de 29 de Dez·embro d e 19°'2 
( art. . 3) SÓ ha dous . casos em .que C€SSam as· foun·q;ões .ao Conselho· "Mtmicipal desta 
cidade: 1°; o de annuMaçãc de .eleições !!e intendentes; 2~, o de· força maior. 
· A a nnullação · das el'eiçêfes · mui;licipaes. ·>é · decretrl'da · •t>e·Ío ;p1·01Jr!o enunicipio; 
n;as o "Gov·ernb, ··o 1Presidente ·d·a !R,epublica, o IPoder !E>0C•cutivo da União não Ú.m 
por lei algullla a faculdade ·de decre.tar ess1 a.nnuJláção. com não pôde seq·uer revê!· 
a ,·01·if"cação de poderoo dos intendentes deste município . . · . . 

.Não pod.eild·o ser· dis·solvrdo o . Conse\'11.0 IMunicipa:l, qualquer acto do . Poder 
;Executivo· Federal , que vedasse ·aos intencle.ntes desta cidàde a reunião .n~ c.dific;iQ 
proprio. p·a ra ·o exercido de sua5. funcções, Im_portava cm um; cortstna.ngimento "illegal 

{I. li-berdade pliy~ica dos intendente,, referi<los. . · 
. Dlv-i'.diram-se c-s inten°dentes em dous 1gru'J)os 1 uns se reuniam sob a ,direéção 

da mes-a pres'dida -p elo mais ve-llho, de a:ccõrdo com a e>0pressã. disposiçã·o da le i ; 
outros .querl:il.m ·que _fosseín ·si.la_,s sessõe1s p·r·esLdidas por .um dos ih tendentes mai s 
1i1oços cem a. manl.festa · vi·o•lação· dá .lei. O "l.'rilbunaI cõ·ncédeu a -"ln'dem de <<'habcas-
corpus» impetràch1 pelo p.rimeiro grupo e denegou· a _que pediu o segundo. 

A ·posição -0,os pacientes no primeiro caso era inq:uestionavel ·.e visivelme·ntc 
legal; a dos ou.tros, não. Estes. ultimos .pretencliiam ·ex•actamente obter um ((halbca:;: 
·cor.pus», · que lhes justi.ficas~e a reunião s·ob a presidencia !!e. um i•ntenelênte (Juc 
por iei ·não .. po·q-ia presidir, · 

· Nenhuma sem1elhanqa "hâ eri·tre eoses intonde\ltes, presi·didos pelo ·m.ais _v.e.lJrn, 
·. em obe-0.iencia ao terminante preceito lega'! e a assemblléa elo ··"-Estado d·o Rio d.e 

Jan.eii-o., ·presidida ·pelo Dr. JoíJ,o Guimarã:es, '"º qua-1 hem como aos seus dous 
sr·crctarios, eu n~uei o «hahea.s-<corpus», nos termos em que foi ". pedido. L .endQ-se 
att·entamel}te· os ·arti•gos 12 e 15, i1antll'F·apho 20., e. 17 do ·regi•in.cnto in'for-n-0 da .'1,<"- · 
sembl<éa Legislativa elo Et;;tado do Rio ele . J aneit'o, o que se ve·rtfka é que razão 
Uv~i:am os Q.~e interpretanim essas disPosiçõe' rc.g·i-mentaes, ·n.as varias- ·_6·essõe.s 
l'"'traordlrnw·ia<S que ~em celc1b1'a!'lo· :aqueHa Assem1Méa, no sentido de s e ·dever ·:i,1·0-
cerlcr á eleiçã-o do Pres·idc:nte no coon•eçb d~ .cada sessão, <<0rdi11ar-la ou extraortli- · 
·narht», C01!10 se diz no ã-rt. 15, ).l31'31g~rapho 2~. . . _ 

Fl!·i levado a esta r eflo1:ão, porque no confronto q,uc fez o · illustra·do a.dvo.g·adu 
impetr;rnte .,rit~c o caso d·o i0011spl1ho ,"1uni·cip.al e• es te actual elo Estado .do Rio, .b Ún 
1•umo entre os vr·tcs por miot11 ii r-oferldos na.quelle e nesta cal!sa, .me p.àrecau que 
houv e · o ·intuito d-<<-·.descobr;r uina contra.dicção da minha· parte. 

No ·caso do Conse.lho 1Munici-pa:l não 'havja· ·dµvidq tpo"ssi~el ·icerca. aa ·:posição 
.te.g·a:1 ·dos i.ntendentes J"Cuiüdos solJ a ' .p1 .. esMe.l) cia do · núli:s. ve lho, facto úrc.ilmente 
vel'ificavel, e · então: v erificado ao passo que, nes_t e oa o .ao Estado ~o Rio, ·1rn <h ec 
.:l!Ol' das hypothetses üna1g;1naveLs ,p::i ra os pacientes a qu-cr..i1 foi COHcecHda a i ord en1 
havia duv·iclas muito graves so1\we .a 1'e1g.aHclaae··ela p~·esi.denci.a do Dt·: João. G 11i 
m1rães·. "A mim , r epito, sempre par~éeu que o r ~.gimen·fo lnterilo· «la Assem:bléa· do 
Rio ( e Jan eird ·m:1nda .que se e lrja ~l m e~ n no co·meço dC q~ch~ _sessão. e~~raordinari a. 

-O\I ordinaria1 pÔU1c o iJnporta! · · 
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Más, .ao ·profet'lr este voto, não pretendo cíc inoclo algum a)x;lrahii' '' d~ a·~

('Qrdan1 do Supremo Tri·bunaJ F e deral, que declarou ·unica •1€;gaf · à niesa: com1Jos t>i 
elo Dr . .J"óão Gufma.1·.ã·es " . dns Srs. Ahnelda 'Rego e Monn.e rat. · Acceito ·couro· un '.ca: 
leg.ál a mesa. reco·n11ecid~ pelo Supfemn Tribu11al F cde1·a:r posto · que .1nc pa·rcç-.\ 

· absolut'a.meFite ina.cceitavel a opi·niã·q· concre'uswcia: n·esse .. a,c1or.dam-. · · . 
·Tam-bem considerei ponto assentado e · irrqúootionaveL o ju•J;gado do Tribuna.!, 

qúe recnn•heccu aos Dêp.uta'dos ·pi·esididos '[)elo Dr. Jnão Gui'tnarãcs ·o :·direito -de se · 
reunirem · em ediftcin dive rso do em que cel·ebraram suas sessões · até •nQ i:nómento 
d'e requererem o se·gundo. «haibeas-cb!'pus». Não reproduzirei· os argümentos con~ 
stantes do meu vnto cx'a-i·ado nesse novo c<'habeàs·"corl:ius» . .. : 
· Adrriittidas to-das C'?Sas premissas, qual é a espec i·e que 't emos de juJ.g1u .. ?· '.Em 
toda a sua nitidez, é esta: ha n·o Estadc- do Rio dous .vresidehtes, ·que se julgam 
ambos eleitos, ambos dip!OliHÍdos regtiJa~·m ent c , am>bOg com.' seOs pOdPres . ;cgitill' a -
mcnte. ·veri'ti·ca.aos. Ha ·uma dualidade de .poderes executivós. 

·Aos inenos ipel'Spicazes acóde 1-o.g.o· a nbjecção q·ue •Vão fazer-me : não ha dua-
lidade, porque .o un.ico P.residerite ·recónhcc'clo é o q~ie te ve: seus poderes arnpa ra<los 
pe.1a ·facção da Asseml•Léa .presidida .pela mesa ,garantida 1peln · accordam ao Su-· 
premo 'Ti-i-bunal F ederal. Só 'no ·edifício- onde esta m esa se ... rei.i'niu, havia ·o .po'clcr 
L e·gislatlvo do Estado d-o !Rio, estava a A<.ss emb!Jéa L êg:islativa do Rto de· Ja'neii'o. 
A . o.u-tr.a 1'acçã0 ela Assemblé a, ·por não ser presidida pot· uma>m_esn legal, e r11- um 
ajuntamento lrregu.J-ar d'e cidadãos, ·que ·não representava nenthum· do3 poderes· il ·> 
Esta•do. · · · 

Na prop.ria o;pjecção ass im resumida, esbâ. implicitamente encer.rada a con-
f! ssão 'de que o la.do da facção da . A.ssembUéa U:.. eigislativa, pre.sidlda ·pela mesa 
do Supr;!mo "Tr~bunal F ederal (podcmoS" dizer desse modo, que todos · percébetn logo 
que me _ reftr~ lá m eii.a que o~ teve o « hábeas-corpus»)~ havJa .? .·ha :a facção da As-
sembléa presidida por uma 1ncsa · eleita por essa· facçao depms do cC1halbeas-cor.pus». 

T·emos, poi s, lnquestionfvelmente <luas facções - <la À ssemlbléa, que ·se consi-
clemon ambas i,ncarnações ne,.glthnas do Poder ILElgls·latliro do Estado · e temos dou s 
prPsidentes do Estado, apu.rados e reconhecicl-os e proclamados por essas · duas 
assem-blléas. 

Como neg>l!·t: em taes cqndições, .a dualidad e de ·presidentes'/ Dir"se~á., talvez, 
<Jue a ,A.ssemb-lé a presidida '[)ela mesa. não garanUda pelo Suprem.'o Tribunal F ·e-
.dei:al, é nu.na pnr sê ' .ter .reunido Hleg·alanente, e, porta·nto, nua-ia o rncon'.hecimento 
do Pres id.ente do Estado dlj. sua grey · politica. _ . · . 

Sim, ·pôde-se affirmar tuclo is.to : mas, o que té certo, é que a conclusão ·a que 
assim SEl o'h:e.ga, impo1'1:a ellj ·dirimir uma dualidade de presifü>ncia, -e '[)t1éviamên.te 

.u.ma duaJi.d!tde de MsembJ1~as 1L egis lativas . . Porque se r euniu, désacatamclo «ha -
beas-~o.rpus· n dei S'uprcmo· Trtbunal F ec]eTa l, essa: facgão ·da Assemlb11téa Legfslátiva 
não cleixou de se. erigir em1 pod er l egislativo · elo E stado, .d.a ·ndo origem á. i:fi:lestão 
da dualidade· de Asse·nllbl~as. E' a•bsurdo c:>d.gir, para· •haver a .dualidade ele :Assem-
bLéas Legislativhs que, ambas se constltua1111 sem desaca tar . as !els ou" as s entenÇas 
.dos tribunacs. Desde que toclos· rcs peitcin .as leis, não ha duwHdade poss-ivel · de 
ass'EmbLéas ·ou de ·presid entes, ve rd rude inconcussa. que não ,é ele :minha ·Ja.v ra, mas 
ela de ·um homem que nuncµ errou , tal a extr ema cautela conn que emitte·"ns s eus 
r:onceltos, · o ..Sr. · de La Palice. 

®, se quizermos resolver· a questão de accõrdo cem as regras de d-ireito s empre 
· ·a.p,pl,i·cados pe!Qs tri·Qunaf's çomo nns curf!!pre, ·nav.emos d'c i·econlheéer que o facto 

d-e .se «não cum•prir, ou ·r esMitar, uma or.d éni ou urna . sentença d ·b um trtbunal, 'de 
'Primeira · ou segund·a ins ta11cia, em v ez de ser motivo 'Para o .Poder Judicia rlo 
ju.Jg.!lr «i·nexistentes» os actqs praticados em desobedi enda á.s suas de terminações, 
é éa usa de frequ'entes questões, <1ú·e ·o .P o cler Jucllcl:a rio, normal e· quotidianamente, 
cllrime. !N.a nunciação · <1e 01bra nova .rirnnda o. Juiz ·que . o nunciMlo nãó .prosLga 
n a C·1'lrn . Mas, se proseg ue, an n uneia n tn cumpre· of rercce r artigcs cí e· a ttenta do . 
r.os qua es s e . forml!'la '<<uma questão, um.a controve ~·s i a1>, que · o Juiz u.precU!, e âe-
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e ide. No começo da, ca usa ordena ó Juiz ~ citação do ré o. Mas, se o réo não é 
eitaco, e a•ntes de .findo .o ;processo .compa.rece em J"tt;zo, a:1.!e.ganc1 0 e prova ndo ·que 
contra o e:iq;iresso e infra'llgivel preceito. legal ·não · f<1i citado e n cou sem defesa , au 
Juiz incum<be \)Xanninar as al!egaçõ~s .e _provas, -e Çl.eoi-dir ·0· que fôr justo. Ncr!:h um 
Juiz di·ri-a ;que neste éaso •não ha q1,1e decidir, 'porque a jfalta 'ile Citação importou 
em ino'bservancia de ·uma 01•dem. 1-cg·al, e consequentemente n€nlnima questão jud i-
cia l ê !ic'i.to suscitar ácerca- dessa irrngula r_idade. · . 

Se todc·s no ·Estado do Rio .de J aneiro tivessem acatado os deus accordams do 
Supremo -Tribunal Federal a que JllC ten'ho ref~rido não haveria ~Jossibiltd.a de de 
se r econhecerem dous ;presidentes do Estado. A dualida.d·e ne.st e caso, como em 

. todos os · o·utros, é oriunda Çl.o des1•e.speitq á lei, pouco irrn•po1'tan·do que a lei des-
respeitada tenha ._ antrn sid·O, -ou .mão, .applicada ao ·caso ·pélo ,Poder Judiciario: Umn 
lei" não de i:ioa de ,ser .. uma norma obri.gatori·a, porque ainda não foi invocada pelo.s 
hizes para r eger uma hy potliése; 'n em cresce cm a utoritlade .po1x1ue por mt>! o deli a 
já. se resolveu uma conte~da,. · 

O que t emos .diante dos olhos nestes autos ê uma questão de dua.lidade do 
l 'residerrt_es em . um · :IDsta do. O Sena·dor Nirlo Peçanha al lega que receia constran-
gimento á. sua · li-herdade pessoal porq ue, · pretende tem-ar posse do cargo ue Pre-
qdente do Estado .e salbe que o actual Presidente do Estado · elei to por ellr~ com 
tanto esforço e ca1:inho, . e investido na·s '.funcções do car-g-0 ed:i mei o de um « man· 
rn~gnum» de . «11ab eas-cor•PUS·» desrespeitatlo•s , l'lle n eg-a a qua.Jidad e de Pres idente 
eleito. rSem res·<Jlver a questão dl!. duaHdade, ~ão é •possivel conceder, ou negar o 
"habeas-corpus» . Sem ju},garmo's primeira mente que· o paciente é o P ~csident e 
:0gal, nã:o podem1os conced•cr a ordem rmpetrada . . He a resolução dessa questão; 
por ser uma .d.as questões politicas frequentxmente arpresent-adas como ·exemplo s. .d e 
casos alheios á c_cmvetencia do Poder Judiciaria, não nos compete, deix€mos sua 
r~i; oluçjio ao Congresso. 

rEm un;i dos ma.gistr.aes tr·x1:1a'1rlws elo 'Sr. Ruy Barbosa, trabalho cscripto para 
a solução d·e um cru:;o judiciaria, mas que conb"'m uma s érie d.e inter ess-antes mono-
graphi.as so·bre varias .assumptós jui:ielicos, esct-eyeu . o ~minente oonstHuci.ona!ista 
patrio. àepois el e leml;>ra·r vari.os ex€mplos de _questões entregues á cliscrcção do 
Poder Legislativo e do 'Executivo da Un: ão: -«'Rec11pitulando-os, e coor-de n.ando-os 
t~mos cerno ele1uentos · ca>pitaes dn~ au t01:idade politica isto - é, da acção discrect o-
naria, no chefe da nação e no Corgresso : a declar nção de guerra e a cdtlb ração da. 
paz... 0 reconhecimento do. Governo legitimo no,; !Estados, quando contestado 
entre duas parcia'1i-dades.» 

Por · cs;:cs. fundamentoo·, não conheço_ do pedido; o -meio ac1cqu3.do para diri-
mir a questão não -é o c<liabeas-corpµ s>>. 

VOTO DO SR. MJNIS'rno ENÉAS GALVÃO 

\Suspensa. a. scE.sãa para os · ministros to.nl'are111 ca1f-é, :t o ser renbertn, fo.i po~ta 

cm discussão a solução do mlla-beas-cor pus», usando da .palavra o :.\Un i:t ro Sr. 
Enêas. Galvão. 

·Comecou. -dizendo que, i1ruvendo tom.ado p<<rte nos debates -d os an-terior-es pedidos 
c1e habeas-co.rpits, cuj iLS d-eci-sõei:, rfµnd•am E!ll•tnm, ·principa!-i'ncnte, o reourso <> m dis-
cuss1Lo, uma das quaes, o accórdãlo de 6 de junho .por · -elle orador rcd-tgido co-mo 

'(Relator e. v.oto ·que 1>rnv>11l ecicu, <0ntenclia dever fazer al•gumas- con;;·derações sobre 
o nov o pedi'do e, se n1Lo d'ôra e6ta clrnumsbancia, a r elevancia rlo u.ssumpto, justi-
fi caria este seu proposito. 

A.lleg>1-sc na petição ele ·hc~be~t.s- ooQ:piis que o l'?renador N ilo r eçanlm; 'Pre>i-
el ente e•ei to .ao E stad-0 do íR'io <le J :rneiro, e comó tal proclamado pela Assemblêa 
Ll'.gislatlv~, ·pp. ra servir. no quadri~Jl io <1ue vae. collli!Çar a .3u de dezembro do 0<;>.r" 
r r·nte anno, e finda. em egual data çlc 1908, receia GC r im.Pcd_ido pelo Governo Lõcal, 
q,c a,;;.sumir a E resl(Íenciá do IEsta clo, e ·send-0 o recurso· ,de: habeascoqms º . meio )lr:o.-



pr ~ Q. St!•g'undo a jul'isprucle'ncin do Tribuiiail, de garrintir o liv te aCcesso ã.s funcções 
para .que :roi c:eilo, soUcita dest .. i a,lta ' nsLancia aquella prbtecção que o pacto 
r epublicano n·o a1·t. 712 § 1212, aLunça â <1uanws · saff rerern ou se acharem em immi-
n €ntc peri@"o à e sotflfrer <ViOlencia OU coacçãO por i!l t .galid•ldC OU a_bUSO de poder. 
· · '11Mtruem it pe t 'ção, ·entre outros documéntos, ç-ontinúa o S r. :vnnistr-0 .®nléa;; 
Gmlivão, a prova· de se;. o· paciente o Presidente eleito e procfonuido na fórma _da 
Cons tituiçàlo e leis do E>st-ldo, bem -Oo mo uma justlifi cação proce,.,,a<la e ju.:.g-ada 
precedente. pelo Ju~z F ederal da Secção do .R o d-e Juneiro, attrnta,ndo que é fun-
c\ ado o temor <l o paciente d e ser obsta.do de penetrar no Pa:ncio •Pres id enc ial e 
de .1hi cxerc<)'r a.s ;f,uncções .de PreslÇl.entq. · 

.11: .co.mpetencia ào Tribuna,! para conhece r do pre.ecnt-e habeà,.,.cortn.i.•, · púcl ». 
·á primeira -vista parecer .ContestaiVel, por não ser pO sbi•v c l o defc.r ·m ento ou indc-
eeri.mento a rs~-e '}) C.dido, .sem iCJU e o Tribunal d ec: ida. de anten1ão, Sú O paci~nt-c é, 
qu não, o Presiden te do Estado do !Rio de Janei ro. 

Não se comprch enc];c ~)l'"lim'nar à la 1 respeito, desde, q ue <.J titulo do . pac:rnt e 
d &VC es tar : esco imado da SUS·peit•l funda ela ele emanar de a uto l'idad& · iil cgit inrn . 

Para gara·ntir o liNre exercicio àe uma funcçã.lo ou a. pratica prdfis.s·o nal i~ara 

ns qu•Jes n lei ex ija titml9~ , re<:1uisitos .o u· nrcclica.do!=:, ind··spensa:vel e a p~roívn · feita 
ele titu lo h albLI o,u da cavacidade !ei:; al; "m virtude da qua l o in.ditv du o ou cidadão 
se juilg·a com o direito a · ex-er.cer li l\l'T E. llH:nte os a.ctos proprios ·do fun oc ionario ou 
~ o profi.,., ·onal. 

,,\ document•Jção dessa prova · el eve ser im111 2diata, !i.vre de -clu'Vida" s~ria~. 

· _liqu id a p·ara o 'l'rlbuna l, até 1iorque o Qrocesso de ·hab·ea~-cop-ptt• nil.o -comportn 
<lilig e11 cias proba~or: as ne,sse sentido, como tantas vezes ·hll accen tu•l-Oo, inrvocand o · 
jubo;·n dos seus ai.n.da na pr11

1
nei1"J instancia da. Jus tiça local da uni'iÍ.o, neste D!s-

tricto. 
A prova do constrangimento ou da ameaça de lle, .do. m.2~m·o modo, dévc s er 

relta •nos aut-0,;, ou .quando a não -produ"" !ogo o :paciente ao Tri•bunn,1 in.cumb" 
requisitar os .esclarecimentos ,preco.sos p-ara cer tificar-Ee se· concção rrnl'll!ente so<ffre 
o paciente ou se Justo é o temor d-e que ellc se queixa. 

Sem esses dous -elemen los .n.ã'o se . concebe o habeas-corv.iis-. 
No caso que occorre é conc"ludentc, . p-0r<ém, a pro<va· dos clous rcqu '<';itos oomo 

'constatam " docurnento em d<CIV ida fórum donde const.1 q.ue o paci-ente r-01 proc1la.-
-mnd'o, c omo o 'Presidente e lei-to p el-0 .poder competente, a As.sem biéa L egisla-t iva, 
e a Just!1icação ilo Juízo federal, com as forma!Ddü d·e;; precisas e o j<UJl·g·amento 
con<>aigra ndo n veracida<l<e aos depoim·Pnt-0s ºr eunidos n·a·que!J e processo, pelo ·qual *' ii1teiramentc dispimiwvel lhe p•lrece a r eq uisição de outros escla1 eclmentos. 

As du'Vidas OJ)postas liJquella pr-0 Clla maçã o e ã,s quaes · a lliude 1l Lmpctrante, 
para riepetlillas-as, não podem de-struir ou sequ er, e111f1"l <1uccer a "Valf-Oade da•q.uell c 
a-otu, fazer suspeitar de sua .Je·gal:dacle, tenclo~se em :vis ta a !Constituição Estadual, 
os jull·g>1dos antcrióres deste Trilbuna l. fundados -he-.~tn mesma Constituição e .J 

-.proprio !Regimé·nto da A-ssem1bléa q ue proc:~ mou o pacien te. 
Quaes, inquire o -0radoP, são 'esitas dm,idas? 
Assenta.m ellas em qu-e º· -paciente· foi proclamad o p r lu mai-01·ia dn t'\ssernbl.éa 

em s essão extraordinaria, &Ob a .direcção ci., uma M esa.. cujo mandato não pod i•; 
ser .p1·orogado e em edbrlclo gue não era o ela r eU<n.ião do L e-gi"1latiivo. · 

O i<:i<te se rie.fer e ~ · const'tuição da 1MeE•J e ao· local 
0

em que . •f·un.~clo-n.ou a 
:'\.sscmMéa,, é ma ter ia reool'Yll<l'a, . soberanamente ju•ligada pe!os dous acc.órdã!os cita-
dos no pr-0cesso, ,nã.o lm mais o que deoid!r a r e!>peito. · 

(~u·~ nto a. 1hU"ver esta .. >\,ssembléa funccionaido cm minori-a. é àe aih'-e.r tir: lº, que; 
comó se demonstra nos a.utos, ante-s da pr:Oclama,çã.o, fiormo-u-se ella com 0 numero 
lega,! de 2·3 Deputados, f~erudo~ se .' communicação n e~se sentido 110 •Pries·dC'llte do 
·Estaldo. 2°, '!Ue a. retiro~da de ailgun ~ ·nf·embros , deb!'ando de&falcada a,qu.e!Ja mal'Oria, 
reduzi~d-o a 18 os 1Deputa.clos .guc.. próclamaram o paci enle, não é a!'gume11to- q-ue 
~os·sa vingar c.ç>n tra a i?er-felção "d·esse pronuncla-mcnlo, pois que, ex-'~ ·i ao .. . ir·t , 19 
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ctca.··IRí>forma. Oonst:tucionuJ elo Estudo, a:Jtcrnnclo o art. 29 dn Constituição, ba>l•llll 
1'6 D eputados ·-para c1ue f ·uncciane .. re.g u!arn1ente a . .i·\.SS-e ín·b1{ •J; da :': a que ~eja em 
q·uatr·o sessões a .falta ele numero 'paJla C-Olllpõr a maiorja comm.um, prePllecentlo 

·a votaçã'o de dous ºterç·os dos votos pnsentes . e. doa aut:ps vê-se que· _pela umwimi-
cla cl e de 18 voto.$, d (\po's de veri:fica<la .a ausencla de cinco Depu tados para con~ll
luir a maioria -0rclinari a, · foi o .ipaciente proc1am11d-0 . 

. .N·ã o r>rocea.e, fi nalmente , dizer- se que e!ll se.osão extraorcli~ria, não podentlo · 
n Assem'bDéa ti-1ta.r senão do assum~to para que fôra con'Vocada, n·c!ila não podia 
dat~se a proclamação <lo \Presiden te . e Vlce.JPr e.sidente do E stado . 

.A disposição -.consttt~i<>nair a que as.sim se fi.l!ude teve, certamen-te, :por f'.im 
lmpcdi'r que os· D eputa.dos • conrvertes,;; e-ni em ordinaria •lquella sc,~são, le.gls lando, 
sobre .•cousas ext;a·nh~s ao obJecro especia l aa ·c9n'Vocação, como bem accen t·uou 
.o accórdão d e 6 •ele ju'llho deste anno, do q ual fo i R el·ltor e no qual demonstrou 
que por disposição ·expressa elo IReg' men to · da A.5sembolêa. nãó .podenido este· ser 
modif" cada senãio pelos tramdites e discu~sões ·propri·a.s :á adopção de uma· n.ova lei, 
.contraria . •l es's'e R e,g>i·inento .e lá · CÓ;,st ltui~ão elo EstaldJO, .se ri a -O eiw :ar-se por esse 
modo a Assemb'léa extrno-rclin aria <l a unica materia ctue mottvara sua convoo1ção. 

. iNão CStâ n~se ca.so, e~identeme.nte . a •3'j)Uração de poderes {!O iPresid en.te e 
Vi·ce-Pr·e&'.clente do :Esta.do, como •resu!ta ao art. 11518 do pred'ito Regimento. 

ISe a Asse'!fl-l>léa é o unic0 p oder com.pete'Illte · pn1•a (tpurar trul eleiçfuo, se nús 
termos do citado · aTt. 11'íl8, tres di•lS dépo ls do P!'RZIO de ,.j.g horas, que é O da 
re messa das actM dos collegios eleitornes , compete ao Presidente · e·n J\·ssemb1é a 
da r ;para ordem . do di11 subsequen te •l eleiÇã!o da CO·mIDissão apuradora, cl-aro é ·que 

._ ta.] ma teria não . pod•; a ser .exoluida dos tralba1hos da ses.~ão extraoi-.dinaria. 
Incontest>a,vel . a . jegitimldaa., Ida Ml"'a que presidiu esses trabalhos, e, do 

mooino moqo, aS6€flltada a leoga1Hdade ela reun ião da A-sselllbléa em outro local, 
funccionarla esta. para aquelle - effeito, ·com uma 1n aioria superior ã. exigida, o•bscr-
vadas a·s. norma~ PTIOP·rias· e reg·imen1Ja.cs· a res•peito, {lestituid a.s, b~m se ' 'ê, cl<e 
·quallque.r ·base: são i.l.s tl'UJViclas a 1que :e referi u o imr\etra;nte para ·prwen"r argu- . 
m®tos em contm.rio ao seu -pedid o. · 

Nã-0 sã·o quae,;quer impugna<;:õcs ao ti fulo ou qualidade do paci.,nte, em caso · 
como est e, que podem .destrui'l' a pm'Va de um ou ele outra r €gui'.•l.rmen tc exhibicla, 
e como ·se .vi~ .n-ada ha com que se ;p.o ~s-a c~n:testar seriamente ao paciente a sua 
qua;Jida.de de Presi!d·ente eleito e proclamailo. 

;Estas COnllideraçõeg serv elll, ain·da , pai-a rcpellir a icléa de dualidade de go-
ve rnos no proxi~no quadriennlo presidencial .do Estado, •baseada no raéto de ·h,wer 
.uma dissidencia proolama<lo outro 

0

Ci da.dã'o para as 111esmas f·uncções, idéa com 9. 
qual se pret e·nd e afastar do \Tribuna·] o j ulg,~mcnto cl c.<;te habeas-co1·an1s . . 

A d ua lidade d~ Governo ·nãci se cara cterllza ·)56mente ~){)rque u m cidadã.JQ con.tra 
o Jegiti.ino titular se coi1:sidera .Ch efe ·elo· .Execu t i"'º· ou como nesta hy;potbese, ba-
seado ·em que fo i ·como trn~ ·inJV>esticlo por um .g~·upo de D'eputados coi:istituindo· ó. 
maio.riu .. 

.Esta, cerno a .minoria, só it E,m existenc ia jurkl i.ca sob a -d irecção de uma •Me.'=~\ 
r cgularmenite composta ; !fóra· disto perde· a sua ·funcção !e,guÍ. 

ISe não l;a pr.ópr:amente duas .As.sem1blérus ~no 'Rio de .Janeiro, porque semeii!ia nte 
d1,1a!idade : só pocler·i.a partir do fn.c to de ·preiencl·er.em cidadãos, em. n umero co~
rê!<Po.nderitc á fot>'l'•lidade elos mem•bro;; l(]·a Ass~mb:lléA, 'Clispubar .essa qualidade a 
outros tantos c idadãos que a ella ta mbem se arrogassem, -e se só dessa ~ltuaçãlo 

po r uina '.dup!·a pro·clamação .ao· .Preslclente do E!st aclo, surg i.rJ.1 a ve rd aJclelra tl•ua,H-
clad-e do Executi1vo, como suppõr que ·occone· cs.ta ultima di.mlida·dc ? 

-O l}ropt'io Corng;re'sso com es te .erite1·ki j1á se 1uani1festou contra urna tal idé<l. 
a d e du alidade da Assemlblé a, e, por a.ss'in en:tender, sem du<vidn, não optou , ·nie m 
pod ia 0<pta r, no sentido de reconh eoor con1o .L eg islativo elo Est.3clo os IDeputacJ.os 

· -d~clnCia. · · · · 
. \Pol-' não se ·da'r 'fi cluallda'de de .L~lslab'.ivo . assim a-giu o ·con.fl" r esso : niLo •lh e 
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era dado m esmo sog ui.r outra norma d.e c"ondu.cta, d-esde q_ue já havia senteriças 
·.des te .TJ0 ilbun•.t;J sob1e te · i_eg-ltinÍidade .aa Me~a 'ªª Ai>se mJi.J.éa e .sua rnuniã>o Ell'.J ·outro 
local, sentenc-as que l!ã.-0 podem ser r.wistas ou annul,lada~, P-Or qualq_ui;r modo qµe 
sda, por outro pod er, por\que assim j-u'igando firmou ó Tribunal o cunce·to de sua 
juri-sdkção. . . 

·Bem di<vet·sa. •foi a situ•lção . do· .Ceará, em. qu-e a · dua:l1'dad-e de Assem1bléa tinha 
a a.J)P>•re-nc>a in'vocada .a,e d<ius corpos le;;isJa_tivos, , composto <'ada um de cída·dãos 
ciue se . jul·gaya·m, 1contra 1os d·O o·utro .grupo , como un1cos ·e ieigiti.ntos represenbJ.ntes 
elo po;vo . cea r-E- nse, oou s:a que 0°ra nllo se dlá, · c:em que se justrfi.cou a ifl t er'll'e:n-çã.o 
naqueJ1l.e >Estado, intervençã'o qu e exer .olld·a anteriorment e a q11>tlq:ue1• pronuncia-
111ento do Ti<bun•l>l, lEwo-u· este a abster-«·e de oonhe cer d-e um pedrd·O' d·e /!(tbeas-
oo>'P'US, un-ico fund·a.mento dessa. deci-sã.o, · como .c·on.sta c1o 0r espe<ltivo. -acc61•dão, que 
ta.mhem refü.giu como voto 'Venced-0r. Os me&mos prine>piO·S sust entou no seu vale". 
ainld1a ,hoj e publicado no J Q?"n.al ld'o C'omínerc_io . 

Ar.gumentar-f"ü-ha ai•ncla no sentido de s uppôr .que o Leig,.slati<vo E st"1 dual do 
H.io · de . Ja.ne.iro, sci·ndiido, co·mo se a.c:ha , E·m dous ~grupos , affecta i &.S·O o mecâ·_n,isn1-0 
governamental do E staao, de modo a importar na nã.o exiatencia -' de um dos ele-
mentos principaes que o compõem, ·a Asseml.Í léa d·bs -repres.entantes 'cio p 0<vo,' deter-
mina•nd·O, "C·O'n;;equ ent.e-)llente, prGrvi•denci:t do Congi'esso F edera>!? De ·fÓrma .. a1g·uma. 

Est.i não é a. situação do !Esta.d o do. Rio de Ja·neiro, e, po-rfanto-, n c;m oppor-
tuna, nem oonstitucionul se poderia r e·putar :a inter1venção ao L egisl-activo Federa'! 
nrnquc llc Esta do; c-OllJ'O reconheceu .o proprio -CO'n·gresso. 

Oc:cor.i·er·a a,quella anoµ1al1i se, a par du cliss ícl enc ia, .d.esa;11nada1 como e's tâ., 
dos caracteristicos de uma outra Assembb~a, os Deputados constitui'õcs s ob a Me"a 
Jeg•a-1 nãlo ~e reunissem com o numero precisu para deli1berer eom efficacla, mas 
como fi'cou demonstrado, -ba~tam 16 d'elles, e são eNes 1·s, para iq1:1e possa po·r ellea 
ser exel'ci'da .cons ti!ucio-nalmente a f uncção JegiRl!IUvà -do EsVl.do. 

Qualquer- oue seja a face por que se encare o caso presente. reco·nl1ecer-sé~ha 

que o rem Cld io. judicia;! com que s e garm1tiu o livre êxer cicio ·aa dita 1Mesa e dos 
Deputa-dos .sob sua direcçã-p. e no lo-cal ·desigina·da· pelo P.res:dente , trouxe como 
consequencia o r esta,bel•ecilrpento da ordem p-0litica no E s tado; aiJlda que . nã'o 
cm ta,J ot!jecti-vo, ·n»1•s -purainente j u>dici'aJl, as;,cn tassem as decisões ainte.riores (leste 
Tri-bunal, e· nos quaes o pa,,c· ente <firma muito 1-ogi·car.ruente o se u direito· de imipe-
trar e de -se r-J>he de'feridà a gara-ntia eonstitucional pera· que possa, sem . obstaculo 
al1g·um, penetrar no . rpaJaciq Pre:;idencla0I, assumir as funcçõ.-es JJ»ra que foi esc-0-
lhido .pelo .voto popular. e i:>roc!·amado pelo u~'co poder compe-tentc. a AsscmM<éa 
Legi~J ilti'Va do. E st11-do. 

Pôde fc-rrar-se á taref'a de eoru;;id·ei-ar ·a u ltima parte do peqido quanto á 
proprieda_de -do r ecurso inte!lltad o, po:nque, como reconhece o_ impetra·n,te, ê i.sso 
ossumpto trarnquillo na ju r isprudenda -do 'T r.1bun a1. 

Tres M~nistros -ilpenas, os Srs. :Coelho e 1Gampos, Mi·b·ern e Godofredo Cunha 
pensam <Ju e .o 1vabea5'-l1D.1-pi.~ é r es t rl-cto ao amp·aro da 1'iberdade physica, não ª 'b1'3n-
gq11do; 1JOis, o livre d·esempein.h>o fu.ncc'onq l ou ·de a,~gwma profissão. 

A esses votos não . -se .pôde juntar o do. cSr. IMinbtro Pedrn 'Lessa, vorque 
'=ntend e .S. Ex. qu e o hab ?-a.s- o.c-(J~nlS , ·g uard.an:.do, em.bora, o co1nceito das arnt1g·as 
]eis, .ê SUfÜCicnte pai;a .prQtefg·er O i1ndividuo. COn.tr-a Ulll ataque á &U'l aetilV·'dade 
co·nio 1funccionario ou pr.of·issiona-1. 

Com a maio ria elo Tr<.J,mn nL tem o orn,d<rr "1 isco1'<l a1do . c]estes mustres colleg·as, 
ent<J n<l endo sempre ~i u e , C!"l (j a a a;m p.Ji tudc dos t ermos tlo texto ·c<Ynsti tucional roope-
c ti•vo, n elle sobre~d've mpe1ws. da vel"ha legi slação, a :locu.çã.:ó- latina , como su.cced.e 
c01n · 0 voca·buJo -<c Jury)>, que .IJ.1·0jie Jiá. não Biig.niifica, co·m o . tJ.1,e$nto rigor de normas, 
o ju.lg'ame.nto pelo.s jurruc1os1 como se prafc".lrva outr'ora. 

O e&pirito ('!·as suas Jn•stltu lçõe.s rnod iif:icou-se, ~ünd~ ,que oaminlhando uma 
para o p<'.1·ecimento, . u. ~lo tt·i<bunn.J .popuil•1,r, ·e a •elo. habec•s-co?'v11s, ilo. eontrnr!o, 
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alàrga~do a: sua esp>hera atlé 'abraçar •1 ·líberdwd e indivLdual nas . suas mais ~·a
rindas ifôrmas de manifes tação. 
' E' lmpossive l . que este meio tut'eJ.a r " ,do:J .. !iberoade do in-di'Viduo evolui5se atê 
;.hi, no perfodo d 'e 60 artnos, que mede'.a entre o ICodigo d-O !Processo C rimina l de 
18 312 e a Constitui.ção ela· !Republica. · · . . · . 

Nenhum outrq meio .existe em nossa . .pra.ceBsualistfca civpaz de- am1),;_·rar eJlfi .. · 
,;3,zmente o -ex ercicio ·Ji!v.re de todos o5 direitos 'á Uberdade ·de acção, a Úculdade 
~e d'ruzer tudo o que a· lei não véde ao individuo, a d e p roteger esse para 'nãó _ser 
<;i.bri.gàdo a fazer ·o que a aei não lhe :innpõe,- uma grande !)Orção de actos cuja pratica 

. p Ó'de ser o'bstadac, seni que seja mi\S1Jér imr>edk-se a locomoção. 
· Dentro da pro;pria prisã,Ó o conidemnwd_o pôde ·i0rnvocar .a. protecção do ha.bea.s-

corpiis para garan tir--se co.ntra excesso& de :POÇe1·, e vitar const·rang1mento maior 
que o decorrente da &entenç.1 q ue o h111çoú no carcere. 
. iN~nhum.a n.cção cLvel pôde surtir esse· efileito,- inenhuma outra acçã!o icriminal 
ta:mij)em; por esta se pôd·e apurar, apenas, a respons·abblidade ,pen°11 de quem · 
ordenou n coacção, 1na1quella, excl•usivamenbe, a r es.ponsabilid•lde c4vil para a in~ 
'<iemnização . p eçuniarla, .mas aJilbfüS a s reGpOnSa'))i!ida'des são COM equen Ci•1S da CO.U· 
cessão do habeas-corp1ts. 
· ili: ' .por 'e<>te motirvo que ainda nesta p etição de habeas- c01·piis, aomo e m m uu:1s 
~utra·s 'semeilharÍte& 1que ia1CJ;ui t eem vindo, se· pede ,sempre · a garantia constitu<ci~nal· 
com alquella. -extensã)o, par.1 exér cer livremente a fwncção ou· o em'!)rego, e .não 
siinples·men.te par:). não ser preso QU o.bstado em sua facomoção, não apenas .para . 
pen etrar franca.mente n o& ediflcios destinado"' a certos repartições publicas, ;facul-
dMl·e que a q·Ualquer pessoa ;pôde '5er ·assegurada, mas para cihegar até ;á.s .S'PJdes, 
até- aos r ecintos, proprios ao e.'<ercicio de al1guma acU.vidade, para ahi exercei-a 
sem opposição aliguma. 
. Com essa exten\São, coin esse criteri-0, ·o Tribunal tem · Q.eferido ao pedido de 

h a.b ea.s- co!lpus impetrado a fa'Vor de /Conselheiros 11\iunicipaes,. de Depu·t.3:d-0s, d e 
m aigLstrax:los, d-e fu1ncoio11a1·ios da ordem admini,stratirva; ne m de outro modo n esses 
casos f eria &!do erficaz a. co·ncessãJo da ,garantia {!onstituci.onal. 

1Se a lei vive principalmente peli inte1'pretaçãlo q ue 'lhe dão os Juízes nos 
casos que deciidem, Ge tal· tem sido a interpretação do t exto constitucional, o 'I)·i-
bunail, que erµ casos id.enttcos a este assim tein en tendi-do, ·.1s\Si!n juligará sempre,. 
porque nessa firmez•a de coriducta , de orie'n.tação da J ·ustiça, repou sa a .tranquilli-
da:de dos dÚriSldicaiona;d.os. 

Haiver.ã. erro nessa jurisp~·udencia? !Não. 
\Se o conceito do habe.c;;8':CO-r1n1.S evoluiu i;ior ·esse modo, . ê porque a5 necessida-

d es da in:ossa o rgani!Zaçãcr socia l ou politica o exig iram, como resul tante de r epe-
tidos aLtenta<'los ·á . JiberdaJd·e inldtvidual, cleter-minallldo, a ssign!lllando 'funcção maio r, 
mais l•lta ao ins ti tuto do Ju:ib ec!)S-corpiis. · 

1cr~ceram as neccssidad~s da defesa do indLvM.uo e muit~ naturaJ.me.n te deter-
.minou i.sso a -expansão druqu ehla lrior.ma j udicial. 

' @' no murnd•o ju.rtdico a r &jl'l'Oiducçã!o do phenomeno q ue <SC ObtSC!"Va .nos orgol · 
ni smoo· inferiores ; a rvida, d esenoyolventdo-se em determin:aidó arllJbiente, exige para 
qu'.e I> O~Sa manter-se, ou pro.ver á. s ua defesa CO'ntra os ata;qu e\S do mundo exte rior. 
uma ca<'la •YCJ?' mais aClCerutuada ca.pacidade dos seus orgãos, e emquanto em um typo 
m!lliS aperf.eiçoad•O d<t especie n ão 1le . revela, apôs U~ ·ien.to IJl'Ocesso de ' formação, · 
a;J)parelho da vida ma is compatível com a nova funcção, atê então ,·ivendo e 
loca lizada. no orgão de funcgão semelhante. · . 

No nosso meio politico, os rep'etidos àtaques lá liberdade indi'Vi-d ual impu-
zeram a. mecessidade de al·Hgar a concepçã.o Jd:o haboos- corpics, o exei·cicio deste 
meio judici a l; ·o que se pôde desejar é que esta f uncçãb não t enha n ecessi<ladc 
d~ prcigredir, · mas tenda, antes, a desappa.recer ao ·envcz de tornar precisa, pa.ra .. 
o futuro, a e.reação de uma ·acção juidicia;I e&~eci-al pa1~a a deofe~.1 do ind:.Viduo 
cbntra os des~andos do Poder !Publi~o. 
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~ãlo !Hl· outra explicação para o phenomeno qu_c ao obse1,vador menos. attento 
pôde sobre<>n ltar. 

O Tribunal e tlâ. cumprindo a sua m.issãlo tutelar doo direitoo, está e\·Oiu indÕ· 
com · as necessidftdes .da Jus t :ça ; se Í'•l. exceaso, >é o ex'cesso que !eya ao camin•ho 
ela defesa das li-berdades constitucionaes. 

· ·com esse crl-terio, a .Suprema Côrte Americana tom ,feito frucii.ficar seu \Codigcr 
Politico, p<"queno no seu -aspecto ma tcrit\l, vasto e graI,ldioso, porém, pela inter-
preta!:ão cmn que, h'n mais de cem nnnos, VQJn sendo illuminado, para coinpreh en-
der em seu pe-quono •bOl.lo todas as conquistas, it.odos os progressos, todas as liber-
dades de que é capaz o povo no sólo a.mcricano. iCohere.nte com seus votos u itc-
r iores, concede, pois, o Jwbea.s-co1'J)U1!, nos te.nnos do p edido. 

DISCURSO DO SR. MINISTRO MUNIZ BARRETO, PRQCURADOR GERAL DA REPUBLICA 

1Em seguida, o J\'[ in!stro Muniz Barreto, Procurado:r Gemi da IR.e1publica, p rn-
feriu o seguinte pare~er ' "Elrbal: · 

O Jwibea.s- conni-s ora sujeito á decisão do Tri'buna.I, comporta, pela :ma natu-
reza e Jl)elo seu objecto, as ·apiniões divergentes dos eg.regios julgadores no t<ioante 
à extensão elo instituto juridieo definido no art. 712, § 22, da nossa Lei Funda-' 
mcn1;ail. A solução pôde muito bem ser drudn por up.aninüdn.de de votoa, entrando 
cm consorcio todas · as o.piniõcs manifestadas em outrQs casos: desde n op'nião 
ampla aos Sra <Mi;listros Guimnrãles Natal, Leoni IR.amos e Seb.astião La'cer da atéº 
âr restrie ta <los Sr;; . .Ministros P edro Mi'bielll, Coeliho e Campos e Godofredo Cunha , 
o qua;J a tem consubstanciado na seguinte expressão incisiva, tu lmina.nte, s empre 
que se lia qnon uncia;do sobre assumpto da naturer.i<a do presente : «Não conheço : 
a e 1rbl11"it;s, o nego.» . 

Tanto pelo seu obljcoto, (!Omo ·pelo Jf: m que o impetrante tem cm vista. n ques-
tão em -cleba.te «.é .p.urarnente ·po\itica». INão se i·ecla.ma contra a «lesão ou offonsn 
ele um dirnLto individual», em i·n:~ão da qual o julgamento que o Tribu-nal proferisse 
tiraria a effioacia da med-i da ou do a cto dos poderes politicos env01bvLdos na ques-
tã'o. O que se p1-etende é resoliy~r a «crise polltica do Estado do '.Rio de Janeil'O» 
por meio da intenferen'cia indébita do tPO'der Judiciario, uando-se fal-Eamcntc ao 
phenomeTllO sujelto aõ wosso carnpecimento o a specto juridico dos . chamados «Casos 
Jegaes», revestindo-o de rou pa'gflm engana.dora. no intuito de vós illudir. O que 
"º pretende, em ultima analyse, é que o Supremo Tri-bunaJ Feclernl, guarda su-
premo ·ela 'Constituição da CRepubiica, se insurja contra ellia, ferindo fundo o regi-
men i·cpublicano federativo, e ~usurpe» a funcção «'Política ele reconhecer, pro-
clamar» e fazer «empo.ssar o tPrc~ic1ente de uni il.il.$tnc1o dia União Brasileira». 

IDis.,uta-se a c<leigitimi.cJac1e ~ dous go,ve,rnos», cujo exerci:clo está embordi-
nado 2Jl)enas á condiçãlo -do · te·mpo», que fatal!lllente lha de morrer cm poucos dias. 
O pedido é de habca..~corP'!i-s provenUvo, para ass~u;·a r e$BC exercício ao pa-:iicnte, · 
no d ia 3•1 deste mez e durante o período presidencial. 

De par com a «dualidade de presidentes», ha, de facto, a dualidade de assem-
bléa&•, poJs que du.ns funccronam simultaneamente, embora a <la «minoria» não 
possa ter cxistcncia legal. 

Ora, é rudimentar em nosso dircirl:o -constitucional, e o .tendes afrir-lllnd-0 por 
muitas vezes que escapa á _coprpetencia do .Tuàiciario n 1>0Jução de ll.Ítuações 
como essa. 

O. 'Sr. Senador Ruy Ba.rbosp, em 18•93, d '·ffun.dia a doutrina incontrastao/el, 
ho je trivial , - «que é wso exclu<iivamente p olítico », nã'o •susccpti-vel de sy.ndi-
cancia ccjud!cial», e &uborclinaclQ .sõinen te á ccncção discrec'onaria dos ·poderes 
políticos, esse da coeX>lstencia de (lous g-O'Vernos rivaes no me<>mo Es tado•. O Ju dt-
ciario não tem atlribuição lega\ nem .para apreve.ndn e<>Ra. acção discrecionaria, 
nem para urevel-aJ>. pOJ;teriormente. · 

Toda a gente perc·ebe - escre,·e o &·. Senador Ruy ;Barbosa. depois de citar · 
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a opm1ao- de Hare - «tod·a a gente pcrc~l;e ·que su·bordina:r attribuições de~te. 

<>rdem á ·instancia ;revisora dos tri'bunaes seria COntrascnso e rematada · confuSãÓD, 
{Actos . mconst-itucvonaes, ipag. 1.316.) 

' Quando na Ccmvenc;:ã'o. dos iEstados Unidos da _A.,merica do . Norte áJ.guns .re-· 
presentantes se mostraram recciosos de que a · Suprema Côrie se trans:formassé em 
um poder- dictator'al -e tyrannico, dacla.s as condições excep-cionaes de sua co.rn>ti~ 

tuiÇão e a<qtor\dade, A:lcxan·dre °I-Iami.Jton respondeu-ilhes que tal receio era infun-
daldo, .·pois qu-e a esse alto ''l'rLbunal não seria permittido conhecer de «ques.tões 
politicaen,_ em qu e -0 -despotismo e a tyrannia poderiam facilm·entc se ma.niJfestar : 

wA mll!gistratura fe·c1~ral - disse. o ::Ministro da J ustiça elo Governo Provisorio, 
na exposição <le moti''ºS do decreto c;·ganic:o ela Justiça da · União - fica de-, 
p<>sse das princi.Paes coridiçõee de i·ndCP.C n·d"encla - a . :pêrpetuida-de, a inamO<Vib ill-
dade e o be.m~estar. IE, se se accrescentar a isso, q ue ella, no nóbre exercicio .de ,suas 
eleva.elas funcções, appltcando a .lei nos caso.s occun-entcs, c j ul•gando da inapplicabi-
lidacle uas suas clausulas ou dos seus pr'eccitos mediante prorvocação dos intéree-
saclo-q, i«to:davia não desce jlámais a questões políticas», vêr-se-:ha q ue lhe ficou 
assiigrta·lada uma posiçãlo solicla, «de socego e tran.quHlidaclen , de conscien:cia», 
atrás «indi ·pensiwen,,, para que clla pos,sa manter-se · nas <<altas e 15erenM regiõe.s, 
ele oncle baixam os arestas ·ela : jus ti~.a>i. 

Não .posso acreditar ·qu e os eminentes julgadores endossem a op1mao absurda 
t1c que · um <<Ussumpto essencialmente p011itico->i ac1quire o caracter ele «juclicialn só 
por.que o interessado cm fuz el-o res-0lver a se u farvor, vem, a:f\frontamdo a J ustiça, 
&Uibmette!-O á SUa clecisão, P-01' meio ele recurs-0 cxtraorclinario ele. lw1b(}Ct$-COrjntS; 

recuri;o _que, aHás, o art. 712, § 212, da Constituição., Ínantevc tal ·com~ existia n-0 
antigo reg·imen, com a ,sua 1n:dole pi·o-pria, consubst.andanclo num dispos itivo feJ i,z 

· as duas -modal-idad es · desse ins tituto. Seria lfaz·er n·a·scer do «processo>i ...,..- que ê · 
a ifórma , a força em ~cção - ·O direi•to>l, ·que lê a ·«substancla, a fo-rça · em poten-
cia.>> Seria, ahé'ffi clisso •.. collocar o Judiciaria ·como o supremo a r-bitro de todos 
os ac:tos elos outros poder·e.s con-s titucionae•S, que d'icariam ·subordina<los em abtioluto, 
á sua synclÍl'.)a'.n.cia soberan.a-, in·e·corrivel. S1eri-a . adnütti r . que a astucia é meio·· 
habil para gerar uma competcncia que a Co)l••tituição prohibc e a C'O!Ilsciencia · 
jUl'i{]ica ~·epeUe. · 

A iCamara dos !Deputado,> e o rSenado f.ec1emes, manlfest tindo>-se sobre a alle-
gada co-existencia :c1c . duas assernbl-éas ,fluniinen·ses, resolveu, mo desempe.nho da 
attrib)lição po.Ji.Uca KJue a lei .fundamental lhe confere, que· qntão se nã<> -voerifi- · 
cava llnl: caso ;de «<inte1:rve<nçãlo)), na fórnia · d-0 ârt. .G10; ·n. ·2, ela IC'<>nstituição ffa 
Republ'ca, ·«u.nircMne•n1te>i por-q ue «:os podere,s constituiclo.s do 1Esta,c10 .estavam sendo 
exercidos legitimamente: o :Legis!atilvo por urna Assemb!éa que :funC'ciomwa ,~ 
deliberruva com a «a maioria -ltbsolu.ta» d-e seus membros, que é a ex1iress5.a· 
genuina . da corp_oração, reconlhecicla por .toclas as áuto1~ida·des ela União e do. 
Estaclo». · 

O impobrante quer qu.e -0 Tribun;,,l n egue a '1 e,g·itimiclade d essa !Asse-mbléa, para 
ua.J-a fb outra constituida pela '<<mi nor ia '1'fssidenten e que não preenche as con-
cliç;ões esecnciaes á s·ua exi<>tencia l e;g'a:l, cheganclo-sc á mesma conelusão á. que 
101 •ter o :t;oI)gres·so /Na<1ioma.1, mas por mo1t1vo «c11ametralmen.te» {)lj)JJOsto a>0 que 
levou -0s represent an tes da N'a.ção a consicl.erar «desnecess;:trio a · intervençã!o)) 
nruquelle momen.to. 

Mas, .se o fundamento primordial do pre~ente pecliclo c1e habeasccorpus é a 
«lcgitimidacle ela L~ssemblllêa •consti tuicla pela nünoria» ; e Se é cêrto que a que 
efttá funocinandó com «.'Viint1e e sete» 'Deputados, is to ~' co1n numero ccsuperior . 

. ao neccssario para a rn ai-0ria nl)soluta» (1<< vi0n te e tres))), <tem cliscuticlo -e v<>ta-do 
p.i;oj0ct-0.s d~ l~i qu e são san.ccionad-0s pelo Presidente do E stado, en<:ontr'ando-se-
ontre ·<3lles o orçam·ento para ['9;15 ·; se as leis e cre!iberaçõe;, oriu.n_das dessa cor-
po1·ação -legislativa são acatiaclas pela papulação •cro Estado, estando todas em 
plena execução; s-e com e.ssa Asse-mb<lléa mantive1:am e mantêm relações officia-es 

( 
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o. !Poder .Judiciaria loca.! e o murricip!ll ; se . ·ella, por . todos estes moticv os, deixa·· 
lfóra ·d·e d·ucvida a sua ·<wida, o seu ftmccionameri.t.o e a efü~i·cacia dos sem; actos» : , 
como a:t:firmar que eE"<Sa. •Assembliéa cmãio <lei-existe com a outra» reputada qegi- · 
tima . pel~ impetrante, mas ique não praticou «'Um só acto de . Qbri•gatoriedad·e no 
Estado»? 

A dualidade é uma 1C<situaçã,o d.e fructo», <lread-a por duas autorid·ades ou cor-
:poJ·açõ.es que se julgam l~timas para U!Illa SÓ 2 mesma f unfcÇão, e praticam 
act-OS dessa f un:cçã!o, 'Podendo s ucôedei· a·tê to.ue nenhuma dellas t eruha ·legitimidade. 
J!)' uma situação su.bcvemiva da ordem constitucional, que não pôde µem,. deve, 
existir . 
. · >Como cons~quencia dessa anormalidade, - nã!o é demais repetir, - nasceu a 

de .ca.ndidatOs !á IPl·esidencia do Estado, reconhecidos e proclamados cada um 
delles por uma Assemb•léa e~ amtag c>ni,sm:o com a outra: A pc>Ss<e de ambos ter...'\. 
lolgar den tr.o de pou:cos dias. 

JConheceis melho.r do que eu o :pa;recer .da 1Gommissão do 'Senado· Norte cA,m<">rl-
cano de> ·celebre caso ·d'a Lu1siania, 'Parecer esp-oiS<a<lc> :por todos os constituciona-
lista:;: · «A. questão <1ue estamtl~ cons<ideramldo, de du'aJ.tdad·e de .governos, ..-.:.. disse 
a 1Commissão, - •«não 1ê uma q uestão . jufü:cia.l e nen:hµm rtribunail jud icial póde 
res.o1vel-a. A questão lé de caracter poli t lco»·. ' 

'De accôrdo <C Dm estas ic1êas, que eu v eruho sustentando sem vac.lllações desde 
a mJ.pha entra da n este Tribuna-1 , decidistes, ha pou.cos dias · o hab.oo.s-aor-Jms· ~rnpe
tra·d-0 pela antiga !Assemblêa do ®stado do iOeará, t endo e> \Sr. [Ministro 1En€as 
Galvã!o, - 1«que· aca:ba· de se -:pronu,nciar :pelo . deférimentc> do presente recurso» -
a:ecentu~o <1ue «nenhum <texto constitu:ciona l autoriza a co-partici-pação do Judi·· 
clario no ~ue entende .cDl!ll a inrtervenção pr.optiamente dita» , e que é o ·«Governo 
Federal, ;pelo !Congresso ou :pelo !Executivo, a autorldad•e incumbida · -de ·manter 
nos Estados a âórma r e1publica11!i. 'f•ederat~va>>. 

. Essa fórma, - sabeis tamb~m melhor elo ·que eu, - e«não designa sómente 
o •«apparelho f.ormal da R epub'ljca», não desi.gna "uni.aamente a «ex1stencia d o 
mecanisimo» que constitue ·O «sysct eina r epu-blica-no,,, mas enrvol-ve implícita e vir-
tualmente tambem o seu «.fundcionamento regular, a s ua . •pratica \õffectirva e n 
realidade das g arantias que esse sysrtetµa estab elece». ('João IBarbalho, Cornmi. 
á Coru;t. Fedei'<&!, r>a•gl. !23•1) 

A invocaç_ão <lo Conselho d.e !Montesquieu, feita en tã1o t>elo Sr. _!Ministro ®nléas 
- «que é ·:preciso ju1gar hoje coq:i,o se -julgou hÓntem e como se julgar-á amanhã >> , · 
!ficai<á reduzida. a paJ·avras vãs, se hoje 1d·ec'.dir.des oontral'i-amente ao que bontem 
j ulgastes. · 
. iNão será uma •burla -affirmar, <ions oante ·<> art. 7•2, § 2•, da 1CÓnstituiçã;o ' 

da !Republica, 1«que fod-0s ·sã!o i.guaes peran.te a lei», se no reco·nfr1ec imento judlCial 
d·os direítos não se jul•ga ·uma uniformidade, ·e concede-se a um· o ique a outra se· 
nega, não obstante a identidade l'Je s ituações juridicas <1e ambos? 

Sentenciastes 'ha •pouco3 dias,_ no ·hab eas~corvus r equer.ido por 'um magistrad<> 
õq Piauhy, . o qual, aHegando a «qual!d•ade de Juiz de Direito. da Capital desse 
~stado>>, pedia se J.h e assegurasse a Iibcrdade para exe rcer ·a!li as suas :funcções, 
- «que uma vez que es ta /qualidade era contestada 1:ielo !Presidente do Estad·o 
não sendo •ass im ·<1•l'quida», nã'O cabia o r emedia do ha.bcas- 001'PnB. \Bast-0u a impu-
gnação p O·r ·pai·tc da autoridade pa-ra se cs1:a.belecer a «du'Vi·c1a» em vosso espirita 
e, .em consequcmcia·, a ffirmard es a idoneidade -O.o meio judicial intentaao. 

iE assim j \Jl!gastes qJor «unanimidoadc . de ~·otos>J , -tendo s ido o assumpto :per-
f eita.mente esclarecido pelo ins igne íRela.tor, o !Sr. Ministro Pedr.o :úe~sa . Notae 
bem: - «Julgastes por l!na.nimiqade de votos.» 

IE agora que a -.dua.Jidad e>J ·in·v.ocada a .favor do naciente é «·formalmente 
con-testada» , tendo s ido ex1übida :~ pr()!Va <la «ill egitimidad:en ··pelo IPre'sidente do· 
Estado d.o Rio, que remett_eu documei:i t() s authentkos dos ·quaes se v erHícu ique 
outro •ca.ndidato :foi reccinhc.ci-do e 1noolamad-0>i '.Presidente ·pcTa Ássembléa ·con-
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'stituida 'Pela «nraioria absoluta» (por essa mesma AssemÔléa ·que o Conigr·e,qso 
·Nado-na'l considerou legitima), a1g-0ra 'V-OS pedem ciue deeiclaes, >contrariando o 
que jul<gastes hontem, - «que não obstante a contestaç~o e a prwa orfe.l'ecida, 

·11quida é, \n•conteste, . a q ualidade l11J\'ocada pelo ipaciente», sendo mé-ra fantasia, 
iiimples ohimera o outro ca,nídidato ·recornheci.clo. · 

Solicitar de võe que negueis a existen:cia da «dualidade» e que declareis tiue 
·não Jrn contestação e . «liquida» é a (!l1aljdade invocada a . favor do 1Jacicnte, 
quancl'O a «dualidade» es.tá 10a·niCesta , "'ª ·c·o.nrtestaçãoll ·incisivamente feita e a 
««iHi·qui-dez·>> robustrumente documentada, é BWP1JÕr que sois capazes de ne.ga1: a 
vossa propria ·existemcia. 

IMae, . a.dmittam-0s,. pal'a argumentar, <'1lie. não vos fallecc competeneia juriJ'-
d'dcional · na hypothe.se em 1questão, ~JU·e 'Podeis repudiar vossa jurispruden:cia; 
e vejrunos se, -entrando .mo- mercoimento do 7wbeas-001·piis, devei.s concedei-o, 
«r.ati.ficando coin ~ vossa ·elevada ·autoridade o reconhecimento "' a proclaniaçãJo 

.do .paciente como IPresidenae eleito do 'E.'>tad-0 do .oRio d·e Janeiro» . 
. No dia 12· de julho .ultimo . procedeu-se ·á eleiçã-0 nesse E -stado, obtendo cvçta-

.çã,o a·1nbos os· ·candidatos. Houve icmwocaçao ele uma sessão «extraorclinaria» para 
tratar- de ma teria «referente a impostos». A ' ·Mesa co111·se,guiu {te vós um . habeas-
-oorpw~, no intui,to de evi.tar o cumprimento da · õisposição ·«expressa» do § 2°, 
do art. 15 do 'Regimento . [nterno da Assembléa, que manda d'az~r t<mo.va e1eição 
da Me.sa», tanto nas s_essões "orclinaria.s» co·mo nas extrao1,dinarias, disposiçã'o 
«tão clara» que sobre ella «j•ámais» se ' leva-ntou a m'en-Or duviéla, t endo sido «.sem-
pre» i•e.Ji,giosam,e,nte {}bSCl'Va?·a. 1\lláis ,tarde, . e . ainda dentro da sessãü «eXtra-Or~d~
naria», a «minoria, •18 Deputados», <>bteve · habeas-cxn·vus pa1'a '!unccionar em 
predio tque ·não o d·esignado ofifieirulmente para a-s sessões. Entrementes, começa-
ram a ser feitas as «<apurações parciaes» da eleição·, de conformidade com os 
arts. •l.015 a 117, d:o d~creto estadual n: 1.19•9, de 19·1ii. 

1Sem. ·esperar . o resultado dessas ·apura,ções, presididas , lJOl' autoridades judi-
. eia rias, •e clesrespeitllindo · -0 disposto 0110· 1)a.ragrapho unico do a.rf 8° da Constitui-
ção do estado, . a :minoria, sem «numero. legal para ;Ieli.berar», fez, r apWa e <tt.imul-
t)lariamente, «a . apuração ,geral, reconhecendo» o .p aciente como Presidente do 
:El<>tad,o. . . 

!As disposições 1legaes que Tegem _ a especie são .mui clar-as, não se 1nestando· a 
!n terprfetações d iLf eren tcs . 

.Os arts. ·10'5 a . li 7, do' citado decreto n. U. .1'9·9, estabelecem as formalidades 
essenciaes a sere~1 obs1êrvud~s !n1as «ap_ura.ções parcía.€'Sl>, ina·rcam o dia .em· que 
de.vem 'começar OB trabaJlhos, tfixain os pra2,os, dispõem .$obre ' a publicidaae· e 
conf•ecçã,o -da a'Cta geral qu(l sem remettida ·á iiVIes a da Assem.biéa-. 

O art. 8°, parngraopho unico, da 'Constituição <lo J:<Jstado, de.termlrÍa perempto-
riamente que <mas sessões ;ex·traordinari.as não ooderá a •AssembMa «deliberarli 
so.bre "'mateí·ia dfversaÍ> ·da ~iue motivou a . conv·ocaçã·a·». O art. 137 do Reg·imen,to 
Intei:no proocreve rquc ·«·n'.en·huma» matcr;a se~á · «posita a ~'o•tos sem que estejam 
dentro ·do recinto a metade e ~nais um dos !Deputados», salvas. ar.; ex<:epções. con~ 
stantes do iRC<glmento. ISe, com a «r etirada» dos !Deputados, não houver nu mer<> 
l))ara •«essa .v.otaçã·o», (> a;quella se r eproduzir em (!Uatro sessões con11ecu..Livas; 
então .na 'quinta vode1iá ser foi.ta a votação estando presentes 16 iDeputa,d'Os, pelo 
n1cnos. ( §1§ 1° e '2º. ) 

Sob1'eveiu o «lia ;que a ico~stituiçilo ·e o :Reg-im~nto Interno marcam pa_ra a 
sessão «orclinarin», - 11 d e a,gos·to. Presentes Deputados em -numero BUp(lrio1' 
a9 necessario para "ª maioTia absoluta», jnstallou-se a !Assembléa ·com toda.s ·!Is 
1'01~alida·d·es le,g-aes, <tendo, ·então, cessa·do os dfeitos -dos habeM-oorvus qu·e c0ln-
cede-5bes. A ·A ssembléa, recElbidas as apurações parciaes, procedeu Já apuraç'iuo 
geral com observa,n1cia <las prescripçê€s . da ·lei; fez em segu ida o reconhecimento 
·e ' a proclamação do Presh1'ernte eleito, •como tudo •consta de <locuú1en.tos juntos aos 
autos . . 
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Qual das duas assemb1éas .fu~.cciono·u .r egu<larmen:tc:. sein i>e afasta~·· das Ie.j.s 
e do Regimento Interno? !Sem duv!da ·a (!Ue estando cm «Sessão ordinaria>>, . apu-
rou, <Verificou e. proclamou eonL «numero slld'ficiente para deliberar» . 

.Como, pois, dizer que acima da -Oelibera.çfuo de&t!l ·~ti..ssembléa· , .Se . dcwe c.pHo.car 
0 da ·outra, . ·que . iniflingiu toda& ,as •dis·pos'çõ·e·s insplrati.Yas ··'da: lei · refe1:.ente~ ao 
ai>sumpto? 

«,E}gregios julgadores», €Stou cert·6 de que ·v.os co!llocareis achua das .:pàixões 
e.rri jO!g'-0, •que mão 'VOS .deixareis seduzir· pelas falsas :Usonjas do.s :Ú1t<fres•'>ados, nem 
dominar pelos SeUS artifi~iOS por· in.a!s · enganl10SOS que Gej.am, 

'I:endes· :todos os ·pred-i-cados •i;iara uma ,r~.ptirsa nobre,. ~.-!tiva e encrgica. 
A recomp~ns:\ de vo.ssa conducta rçcta só pód·e estar· na paz da ·Voss·a · con-

1sc ierucia e 110 ' eoi1ceito j usto· dos honi-ens. de 'bem. · ' 
E ·U adv.og.o ·a vossa -><'l·ut.oiidacle. legá-1 • . -O 1VC.:Ss·o prooti·~io, que lé ;graind1e· de,rit1·0 

da Constituiçfuo ·e .é n'eJlJlrum .ifóra della. 
(Repelli-. o ~censo polifieo» . que vieram subiu.ett<n· á ~'ossa sáJbia é ei€!\>ada a.e • 

. cisã.o, -e· paTa que ·ene ~eja o ult.hno, e p:3.1:a. qÜe a1nanhã não se julguem co.mr dil'2ito 
de- .pedir que sentencieis sobre a ·«verificaçã-0 de ·poderes de Deputados e Senadores 
.Fedenaes e de Pre~idente <ãa !Rep'Ubli·ca», màndae eSCl'e.ver na e11tradá deste au-
g-uiilt-O ·Tribunal: A<qu.i K<lllão· se d·irimem as 'qÚe.s,tões politicú e p·artidarias; cum-
pre-·se · sérenamenrt~ a !Cons.Utu:içã!o, ·.~ l'econhecom-se com ·igualdade Ü;s direitos, 
dando a cada u·m o iq..ue ~ seu·.» · 

Na · c1'ise áni:;·ustiosa em que s& ·debate o ·paizc ê preciso .que todos cooperem· 
pátriotiocamente •para o fim commum d-a :re&tauração com1).!eta ·aa ordem sÓc'al 

· e juridi.ca. 

voT.o no
1
. sn. j\íJNISTRO MIBIELLI 

JJ:m seguida o .\Sr. ' Ministro .'P\iclro .Mibielli começa deola-rando que 'nãlo· 1' inco-
he.r~nte ao pronunciar~se pelo· modo por que o vae ;fazer àobi·e o ca·so 'Cm questão, · 
relativamente ao voto que ari.h.:ri1cimn.en.te pr.Oferlra: 'por ts.so que a .sua situação 
perante o Tribuna:!. eom i·es.Pe it9 aos pedido.s de ha·bea:s-0011nis que ·. envolvem 
questões po1iticas, sem rt-engLver~~ção, co.n~i.núá. . a_ ines·ma, qualiquer que Seja a 
situação .po.Jitica 1que imr este meio pretenda amparar ne.~se remedia suás pre-.· 
t en\)ões. 

Não ocupará a a•ttenção do 'Tdbunall senãlo 1Jelo; tempo necei;;sario, pai·a dar 
o sC'll ";oto, mesmo por'qw" a que~tão J1á es1Já .Pe1'fei-tamen.fe ·elucid·a.a·à e o selecto 
auc1itorio ·'*'t!á so:ffrcig-.o pela c1·ecis~Lo do Tribuna l. 

. \Prelimioo-rmente, t em se.m1Jre vo.tado ' pará que .11ão tome o Tribunal coruheci-
mento dOB pedidos de hf1Jbe-crs-corvi'8 'q·Ue Cl1"1Ql\'am q uestões- dessa · natureza, como 
110 . presente CU!SD, por entender 'C!U\l esta· medi·da extraordinari·a SÓ terei Jogar .para 

··ga1'llntir a liberdaáe . . -O .e indh.'iduo~ coactos. Vencido n esta pre1imi•nar de 11ieritie 
tem-se sempre .m1amifestado eontrn, a eonce:Esão ele t aes habeas"c01·viis. ' 

;~ 1Sr. Minis\ro . J>ed·r·o !I.cessa yae ainda mais longe que o ·orador, ·estendeu d o 
essa medida á uiberdade de 'l·oco.moi;ãlo e a direitos aité d•e ordem moral e, brHl1an-
temente, aca,lYa de c1 esen'Vo1ver esse~ princípios. · 

10 hab-e.cis-001·pitrS., e füssim senl'Pre o ôulgou, n~i.o é o me·'.o mats ~ftficaz, n e1n 
Pl'Oprio, nem legitimo :Para asse,g'lrar 1funcç.ões de. or-Oem rolitica, dl!lcorrc.nte~ de 
eletções, cnjo r:esultado o 'Tri·bunai não )lóde apreciar, por faltar-lhe çomp,,tencia 
constitucioI1;al. 

O ISr. 'Ministro 'Mun\z 1Barreto (!Procurador G·eral ~la Republica). - u.:>erf,,:-
ta;mente. O Tri.buna;l ·não. tem ·essa f uncçã,o de apurador de eleições. 

O 1Sr. l\1inistro Ped•ro Mibi·elli - !Seria pre ferivel entft!o ao Tribunal a rev.ir-
são :aoa velhos principios de direito canonico; ·ac1mi<ttir os interclictos possessorios, 
e .asseg'ltrar -ou iinpecl.ir -por •esse µ1eio as ·vantag·ens ·clécorrentes ·de ·funcções po-
Utieas. · 
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i.:' V€ncld.o,. :ientretaruto, lia -p-reliminar, de . nietiltiB_, · n sua opinião ê já conhecida 
do Tribunal neste caso. Refere-se 110 .voto . .que ~nt~ pi·o.fe.-iu, toscamef1te, qü'asi 
no· momento. de auca JYanbld·a '])ara a . Êurn>pa, 01n sessã-0 de 6 de j-Lml1o, rio Jiap êas~ 
"corv;i1s impetrado em d'aivor -tlà A'S<:€1mb.bfa j:..e:gislativa dç tlDs_tado ·do ;Rio, p1•esi~ida 
pel.o :Sr, Dr. João 'Guimarães. • · · . 

· Oônceclendo a.quclle .. 1iabe<ás-co1·vtt1<, ;fel-o ,1:a-mbe~- pa;·~ quê os Deputa-dos â. 
AJisembléa Lcigis!wl:i va Fl~-minense, · éuja cjualidãdç era .. i_i·q-!litla .,e incç>ntes-la'Vel. 
~ntraõSClll e s'ah.lssem livremente, ~ sem coacêã'o, no edtficio da mesína Assembtéa 
b ahi, 1;0 re'clnto, exeroesserh ós ditei tos .e fun~çõoo . do eeu mandato. -Foi ess.C , em 
syrit1hese o votÓ que então lJl'Oferira, s-ero reconhecer absolutamente. a l_egitlmid'adc 
áesta -ou dal:júella '1Mesa. · 

[Mais tarde a •Assem;tléa sc.indiu-se, 1>US6ando pante a ifunccionar cm pi·çdiq 
'cliffo~rnn-tc · d'e ·onde result~ n .. ·1clw1.lkfadc· a que aUudi:u o .!Sr. 1Ministro .•Pedro . Lessa, 
ê o reconf1echnent-0 odo•s ·dôus C'a:nfüdatos a <Presidente do Estado. · · · · 

iNã.o .tendo reconhecido a Jegitimida-Oe dess·a Mesa, a s~rn, s\tuação é .a mesina, 
poi,5. que apenas reçonlhecera o dirnito Ji.quido dos ,Deputados, .ga1'3.nti!Jdo-lhes 3: 
·en.trnc1à e sahida Jlvremonte do ·oea,•ncio da c~ssembl•éa . !Reconheceu apenas e5t-a 
entidade ·:Collectiva - a !Assem·bliéa - que é a que vota leis e que _apura a<> 
eleições . 

. tM:a:s, coHoeada a questão no ponto de vL•.t11 em '(JU e . i!'O! posta pelo . ill:t1stre 
advog·aclo · dos ·re<qucren'ks, so.Jlolta•ndo 'Ulll . habec•8-C()lf'J11.•S pr·eventLvo em lfavor 
do /SI'. >Nilo Peçanh·n, <para ,que es.te possa no dia 31 'do corrente as.sumir a Presi-
de;1cfa elo Es-tac1o do iR!-0, 'Jl!II'a u 1qua1 lfôra -ekito, o qu.e se pede jlá. não é um 
1u1-bea.s-oorvi1s, não é uma iga·r.antla pai·a a .liberdade ameaçada, e· s-im um.a immia-
~ã!o de JJOsse numa fun,cção politica de eleiÇão ·e, o que mais\ sem fõrnia e estre-
pito -de Julz:o, po1'qua se · fosse uma !Verdadeira im-mi·ssão de poose, 'ª parte con-
traria' Ileria ouvida, ha•vla a co:nt ef!-tação, e o T11ibunal entã'o_. !D<Yderia, dta11te dat;; 
prü\•as, jul-gar ·Ji1q uiclo ou il-l'.•quido o direito de um dos liti.gan.tes. 

l~Ias, s·e o -cli-reit.o d-0 requerente, em fac.e -ele uma acção pos·sessoria, não é 
liq Uido, porque. <le <fa.cto> elle 11ão tem a pOOSe- da fUnCÇã!o, Como é que, 'j)Ol' via 
de hal:ica.s-ao1·v·1cs, 1que 1é um recui·so extraordinario, ·e no qual a parte não é 
Óu.vlda, Jbem dá contra•'J)rova, ·esse direito 6e tórna l'<iuldo e melhor do que . apu-
rado por uma -0utra qual•quer acção? 

.. .Q Tribunal item &eJnlJrO ·aclml·ttid-0 o habea!}- c(fl'ptt.s p·ara· ,garantir a ' J.ibei·dade 
indfvldua1l IQuanclD 'ver~i:Lca 'que a coacção !é .real e, no caso . de tratar-se ãe lhdi-, 
viduos invc~-ticlos ele .funcções cl-ectivas. ' tem sempre ex igido, ·co11Jf.ormc se rvê ela 
~-ua jurlspruclencta unltl'or'me· no cas-0, !Cl·Ue -este direito seja. liqulcl-0' e !ncon-
testavel. 

IC<>ase.gulntemen·t<', o lque primeiro d<:!ve occorrer ao Tribun al, para que ellc 
mante<n·ha essa un.iJformidade d-e vjsta, ipOl.'que o Judi"ctario sõ se 'Prestigia, só se 
eleva 1quanclo tem •as m esmas· razões ·.ae d€1Cidir, qunndo é constante ' e ln·vnrlavcl 
nas suas decisões· diante dos mesmos casos, o que 'J)rimelro cl-eve occorrcr, repito, 
é indagar se ess<:! di!'eito ·que se . i:>retencle a.meaçncl(}' é tncontestnvel e ,i .a,con~ 

c.usso. 
;O 1idbrn>B-C0?11J1ts, -emtretanto, não .é a · •f.órma màis Jia:bll para se co·nhecer da 

ll<1uidez c1e um. direito, e no caso não oota. eHe manifestamente -liquido aos olhos 
elo jul1gador, que nãlb 'pócle admJVtir ou·tra <i u-alquer prova que não sçja a da 
m'aiur oviclcncia: ·com lque •esse direito se a.presenta. 

Isto é o que se chama -direito liquido - · l'qulclo ma,nlfestn1nente aos olhos ele 
quem jul;;n. 

,Nfms, no caso, o que se cl'á !é ex·actnm1C'nle ·O contrario: o direito é iiliquid-0, 
contestavcl e preten<de-se am'para:l-o por nieio d•e lwbeas-corpus. E que esse direito 
nrt,o é 1lic1uldo, basta .consld'erar que té o' proprlo lmpetrante quem . de<clara que 11a -
c1uas assembléns e dous presidentes reconhecidos para o mesmo -p eriodo goyer-
namemt a>I. .Se -ass'iui R·con-tcce, como é ;que um delles vem al!ega r que é ltq·Uido 
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o seu direito e que le1gitima é a Assemb.Jéa iq~ .Jhe confere eooe ·direito, qua.ndo 
é °'"'to, à ôutra parte anega d·guaes direitas? 

o · Tribuna1J estâ. dia·nte desta situação: duas assembléa,s se julgam 1-eg·i.Umas: 
~a r epre<>entada pela maioria dos Deputad-OS e outra pela minoria que pretend~ 
d<:>liberar rontra decisões .da maioria. · 

A duafü:Iacle é uma ·q,uestão ·de facto, tqUE) a arg>Ucia ou que ·a. inteHig.encia~ 
por i;;,aior que sejam ;lê.mais 1mcler<ái destruir. · 

Negar a dualid'âde ·da ' IASS·em>bléa do (Estado do iRi.o é. negar a evidencia ·; 
ta;nto e!Ja ex.iste que dous cidad·ãos se ju~gam _com o <lire>to de S'er emlpossad-Os, 
no dia 31 de .dezembr-o, no ca,,go d e iPl:esiden.te ·do 'Esta<lo do 'Rio, um .reconhecido 
o proclamado pela maioria ·e outro igualmemte reconhecido e 'l)roolamado p ela 
minoria. -

.. s e assim .é , estâ. o Tribunal c1eante de uma . questão de ordem. méraljllente 
política e o Tribunal não dE)ve, por consegulpte; a!fastar-s·e da sua jurispruderncia, 
que tem sido uniif-0rme, ·quando se trata de. questões exc!us1.va1C11 ente poJi.ticas com() 
a presente. 

~<\. solução d esta.~ q uestões esbâ. commettida pela ;Constituição aos poderés 
politietl6 .:__ ao 'Legis lativo e iExecutivo. O Tribunal. estará. fóra da sua compet en cia 
consti tucional se d efC11ir -0 pedido que p rende a sua altenção neste momeruto. 

· O Tribimâl sabe .bem que 'fortes são os indivipuos, são as co!lecti<Viaades, 
.são, emfim, os 01igã-0s gcwernam.entaes que e&tão dentro da lei. Fóra da lei nã:q ,Jrn 
omnipotencia; sã!o todos fracos . . 

·Fique o r.rribunnl entre ·os prim1eiros, ofique o Tri1buna~ den:t ro da sun orb'ita 
de acção, :pOI'(]Ue' só assim senâ. regpeitado -e forte. 

•Por todos ·es:tes mo1tLvos, coheren'fe com · o seu voto anterior, •Preliminarmen.te 
não· conheceria do pedido; el e 1ri,,eriti.s, aoom>panha o voto do i;l1'. !Ministro 'Relator, . 
n egando o ha,beas-·eo,rpus, 'ids to s er !lli'qu.id·o o di!'eifo (JU e com ·el!e se p1\eten(le 
amparar. 

FALLA DE NOVO .O. S&, MINISTRO PEDRO . LESSA 

iO Sr. Ministro !Pedro Lessa (!Relator) diz que, .;yi.ndo · 1a1lar pela segunda: 
vez, será muito bre,ve. 

A .enunciação dos :v-0tos divergen tes de seui;; illustres coHegas produz.iu () 
effeito "e:><clusi·vo de· tornar irn~balavel a , .opinião q_ue· j·â. p1 aifil ~~·~tou · n o eo rneÇ-O. 
a.a se;;sã-o. · 

Que , é que se .tçm pa.~sado, ü esde que se. iniciou -0 presemte · deba,be a·tlé ~te 
momento? O Tribunal .tem discutido apenas esta · questão: .se -0 Sr. !Se·nador Nilo 
Peçanha t e.m ou não . direito de tomar pesse, de flXercer as funoções de JPre;;i~-
dernte do ~sta.do _do iRicr. . . ' 

. Não . se- ten1..feito : o0utra ·coj.lsa: O Tribunrul, pará assim proceder, tem d iante 
d.e 'Si as 'J)rovas <!essa eleiçã'o; isto é, as . actas e mais documentos, pelos quae& 
}ilossa; vcrificnr . <SC .. o Sr . .ISenado11 !Nilo IP.ei;anha foi ou. não· eleito Presklen te·? . 

A q·ucstão tem .sido -considerada unilateralmente ; só se tem vr<i-curado saber 
se o paclente foi -.reconhecido pQr uma assemb!éa competente e .nada mafs, <1uandó 

"é publico e notprio que .h ouve çlpus candid·atos, que ambos foram v<»ta:dos e que.-
na occas.iij,o ida verificaçã!-0 de poderes, se fm;m'aram ·duas 3J semb1éas, ·de !facto 
eu el e dire.ito, pouco importa: <iiio duas .ais·sem·bléas . 

. O ·.sr. ·M>nistr.o IS·ebastião ele L a.cerda - Em fac.e dos. julgados anter iores', 
nãlo são duas. · 

O \Sr. -!Ministro 'P.edro L essa - !Essa·s duas ass.emMéas, formada& por a mi,gos 
dos <lous candidatos, Teceberam, como é naitural , as a<:otas, cada uma dellas elos 
seus ami•g-os políticos, de sorte - que nJn.güem, no T ribunal, poderá. snber qual o-
candidato realmente eleito . 

. E sta é que é a verdade. 
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O Sr: Ministro Sebastião de L:;1.cerda Não_ () .o Tribunal quém dif1, ·mas sim 
a · Assemblléa legitima. 

IO 1sr. J\<Iinistro !Pedro :Les·sa - Ess.as d uns assemb;léa.s vertficáralll poderes 
de dqus· 'Ca.ndid~t~s eleit-Os. Põde iS . iEx•. sa-ber ;qual de facto o que alcançou 
maioria , ele votos? 

O . Sr. •Min!Str.o !Sebasitião de. - Lace~·da - o. •.rribun11-l. mão nreoisa en.trar nessa 
h1<J.ag·ação ;, ·a unioa cor-poração :ecÍmve"te•nte, conforme :decisão anterior, rééonheoeu 
e proclamou o eleito. · 

O !Sr. 'Ministro íP'e'dro {Lesm - IDiz que não dá valor ao -numero, senão ã. · 
vsrdttcle jurid.ica; "vota contra a juri~·~u:dencia que !-)1.'e parece erronea, ainda· .que 
essa jurisprudencia seja consa;grada por ·milhares_ de sentenças. 

iD~z <Jue é •homem de prindp'os, j-ul,ga de acc.ôrdo com os prinClpios ju·ridicos. 
O ISr. iMinistl'.o _!Sebastião de Lacerda - ifyra~. IS. Ex. ha de reconhecer que 

a opinião vencedora, neste Tri,bunal, foi outra. 
10 Sr M!nl·stro Pedro Lessa - Admittindo niesmo que essa seja a -Assembiléa 

leg~tima, nã'o deixa -de estai; !formulado o problema da dualidauc . . 
0 _que é certo e que ha OU.as assem.biéas, e que ·ha clOU'3 Cand.id"atc-s. 
E' o caso - pc!'gunta mai-s uma . rvez - do Tribunal recÓ-ruhecer este ou 

aquei'le,- por meio do · -hab~as-coowus, sem · verificar, com cxaotidão ·qual o legitimac 
mente ·eleito? . · 

ISe viesse · al,gu,em com uma a.cção -ordinaria em qUe se propuzesse esta ·co-n-
.tr.over<;;ia, certo o T-r.~bunal . nã.ro to-mar.ia co:nhecimen.to, 'JJOÍ· não encomtrar, e11tre 
-0s dispos.Ltivos constitucfona·es, 'Ulll só que o autortzassc a julgar questões · desta 
uatureza.' 

.O 'Tribuna( dada a -fórma -maÚ; .a.mpla e com1~um; péla qual se discutem ques-
tões de Çlireito, julgar-se-iqia incompett-n.te para dcéiüir se o .Presiclent-e dO" Tutaao 
do. !Rio é· o iS-r. 'Denen:te 1Sod·11é O'U o ISor. ISenado1: \Nilo Peçanha. iM:as: em rvez ele 
u.cção -ordilnaria, :é .pr-0posta .-e préltenÇle-se i•esol·vc'r a questi1o SO•b a "fórma d·e um 
'lwbea~-corvus, p-ro.cesso . e~traor-cl·in-ari.o, <'Jspecinlissimo_! 

LEn·tão a com.petencia d-0 Trtbunal começa a existir por •es te iprocesso es-peci.a-
lissimo, extrao-rdinario. e desappare·ce ao se tra.tar de uma aicção orclinaria inten-
tada para esse mesmo fi~? . · . 

·Será _ _po.ssi:vel que aquillo ele que se não pódc -tramr sob uma .fórma ampla e 
cornimum, em proce550 regular, se possa _dirimir por meio elo ha-beas-cor1nisf 

Faz outras considerações ·teiHlen.tes a de~e1,inii:iar, precisamente, o que "seda 
o lia.beas-co1'Viis e .túmina · decJ.ara,nd<i <JUe contiruúa· adstricto -i d·outrina que 
sempre tem s-ustentado, e que é a ma;s libernJ ~1uc s-e ~16de aclnüttir em faóe do' 
texto c onstituciona11. ' 

VOTO DO SR. MINI_STRO AMARO c~VALC,ANTI· 

ID_'z q ue nã!o vem di"scutir a mate ria do habeas-00>1"'1JUS. O.s illustres "Ministros 
·que o .precederam j·á procunuam ·re.ver a Jnn.tcria por todas as suas faces, do 
moei o 'ª ·c·ada um "jm~tificar o seu v-Oto ou o _seu parecer a .respeito dá mesma. 

Vem tambcm, por sua ·v;olll, vara guardar ·a coherencia de votos. anteriores em 
CUS-O.$ analÔ1go~, explicar O seu 'VOfo e sómente iStO. . 

. E' a primeira vez •qu.e o Triburnal reconhece e manda empossai· Governador· 
· em um dos iEstaelos da Federação-. iMai,~ que isto i mainàa empossai-o lJor meio da 
força federal e .garantil-o durante todo o tempo. elo seu quatricnnio. · . 

O prec.cdente é ela maxima :i:m!)ortancia, é susceptiveJ <1C ~onsequen,cias as 
_inais pierigo sas. 

/Em um paiz, como este, onde a d'abricação ele actas con.stitue um dôs me-
1hores presti-mos elos seu.~ ho.m•éms polit,i,cos, <incle por -moio de actas falsas se · 
apparentam .ele;ções de G<Werniadores, de J)eputaclos, .de .Senador~a Estacl.ua~s e 
d.e me~pros elo ·Congresso !Federal, · e·, . felizmente, ainda não ele Presidente da · 
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~publica;· em um paiz êon10 es te, onde ha o habito de formar ~ou1 . fa·ci·lldade 
duplicata; de OOil/g';·essoo estadi..taes,, dê p1·esidentes ou .g<)!Verrradores de ·Estado, 
p!llo . meio .conl1eciodo da fabriclição de actas 1'ãlsas: comprchond e-s·e, .e slH'á inuito 
de a:ece'ar, <iue· a co·n•ees~ão do actual ha.beias-oo1•p'lis nll,o ~r.elbha dar ao- paiz. a 
impressã'O de que ·o !Stlpremo Tribunal Federa.! decl::tr\1-sc autoridade Búll.erior, 
ou instanoia 'final; !para i·ever as e1'eiÇõés dos podc1•e;; poJlrt;Jcos dos !Esmd-0s· e -faz.e r 
s entar-se ;rns ca·dcira~ de UJeputados ·ou . Governad01\&S a •quem bem lhe áprouvcr ... 
. Da sua parte, ~·evete, receia muito •q,ue es.ta cl ecisã.o do 'T\·lliunhl, · <:oncedendo 
o ha.beas-r:0?·11u.s, seia .Lntcrpretada · ~im. · 

'E'· o p;·imeiro a i-cspeitar, com certeia1 o modo de vêr, a ·opinião d os seus 
illustres collegas . qu.e encàram a questã.õ 'd e modo opposto ao S'~U:, enteti.dendo 

q_ue a con•cessão do hcibea.s- corpus, nas circumstancias actuaes, é uma ig1·ando prova 
de qÚe ainda resta uan poder na . 'Un:ão capaz d.e fa:zer respeit!\l'. a ICc>ristiti.tição 
~ as lciB da Republica. · 

Acredita 'na s i·nceridade de cada um delles, - e e justamente po1'que · acredita 
nessa slncerida<'le que · pede Jicênça pa ra taml:Íem cxl)l'lmir o seu ·vot-0 · coh1 ·igual 
frarnqu ezft, esperando que 1Veja111 n elle tambem a m es1ha sil'Lceridade e convicçã'o, 
,que reco·nlle>ce no ~·oto co·n~.rario ci e seus ·coHcigas: 

ffi·ed uzid a a que.5tão do '\Est>i.do .ao iRio de Janeiro aos seus term·os os mais 
simples, ella é sómente isto : houve uma •eleição para o cargo ·ele IÍ'residentC' do 
Esta.ao ; dous foram os candida1o , os ISrs. 1Senaâ0o.: .Nllo Peçanha e · Tenente Feli-
_cia:no . . Sod·1:é. Chega.ela u época da apuração da deição, a ..Assc1)1bhêa do IR!o de 
Janeiro, sobré cÚja Iegitimida.àe de iieus · membw>s nun,ca .1101:1ve a meno1' cÓ'lltes-
tação (portanto, a lc.gi.fima Assemblêa do 'Rio de Janeir·o), &ei.ndiu em duas .. rra, 
,cções, 'Uma dellas .fez a afJ)uração cas actas do ca·ndicla.to ,Se1Jador Nilo 1Pcçanha, 
o paciente, ·e o pl'l>clamou P·r '15idénte . eleito; e a outra .. fra'cçã!o fez tam·bem o 
l)l'Occsso da apuração, rcconll'e<cendo e p~óclamando ·Presidente eleito o candidato 
Sodnê. · · 

. ·Este . ~ o 'facto. Negar e~te .facto s<erJ:i· n~gR·r o que? ""'- existen cia de.st0 TrJ- . 
]Junal. 

!Ora, se este é o facto que existe. se ellé s ubsiste tal <iual no scen·a\·lo politlco 
.do Rio de -Janeiro; c.súá paitC'ltte aós o1hos '(]e todo o paJz; se com este caracter 
mesmo ,já foi !€~•ado ao iuoprip !Con6"T<isso l':'a<cional e trazl.do ao .conhecimento 
desse !Tribunal maiSJ de uma v.ez: como negar qu'e ha uma dualidacl·e d~ ca·ndi~ 

daitos •á ·Presid€ncia do Estild-o, duas ·elelçõe.5 ila .mesma 1A.ssembléa, .àa niesma 
corporaçã.o politica do Rio de Janeir-OT 

Dizem os illustres cóllegas q ué, juridiicamente "fallaindo, só é de_ consider:i.r 
como apuração legitima a de 'uma parte · dessa .:orporação, isto é. a que ·ifõ1«a reali, 
zada p ela parte que s_e ruoha,va a~upa;rada vor dous accórdãos eles.te 'T1,i'bunf,tl. 

Tufas ri ão está pr.ecisaimentc •:q.este asoerto :a oon fl ssã:o de qu6 existe oútra parte·· 
da Assembléa, aliás a . sua maiorja, disputando tguál direito? 
. Desde que declarasse )1.ave r uma ·parte, em)lOra considerada a legitima, cn tã<i . 
iJ>so facto torna-se certo, . incontestav·ei, que ha outra · que di;;puta .essa legit i" 
midade. · 

Demais, se não .11ouvesse essii dualid-ade, o pcclido d.e 1Htbecis-corviis não teria 
razão de ser; o pa_ciente só veiu aqui p edir .a posse do Governo · do Estado do ·Rio 
de LT'.meiro no dia .:n d€ste mez, ·por n)e_io da· força;, j ustamente _<porque sabe que 
ilm outro que disputa o lagar ;,_ essa '1JOsse. 

!Pois ·bem, se esta <l·ualid.ad.e Teailmente ex-iste, muito embora pareça li c ito aos 
Srs. !Ministros, que, por t-er em pa;do iwbeas-cor1ms en\ fa.vor de uma 1larte da 
1~.\.ssembléa Fluminense, Só d·evaim reconhecer como iP resi<lente. aquelle q ue fol 
proclamad·o por es&a part:e da Assemhléa; se só é Presidente do Rio de Jan eiro, 

. aos olh-0s dos iJlustres colle,gas aque!le que assim ·fõr reconhecido ,por este Tri• 
~unal, é manifwto, é i·ntuiti-vo, tn1e 1SIS. ElEiç. a.~sim enrt:cndentlo e assim decidindo, 
confessam justamente, que ha Cl'U·\ro eleito, o qual .SIS. EEx. n ã!o reconhecem. 
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Po to o ca.so nestes ·termos Claros e- precisos, é impossi\·el negar que :t · dual! -
dadc ex.iste; clla '!lão ·pód·e ser ccmtestada: ·é um facto. 

Estudando estas cousas poüticas ou jurídicas, com anlip.o irnteiramcnte des-
prnvcnido, pare<:e CJUe a doutiina corrente, nunca contestada no IBrnsil, nem fóra 
d-Olle, é . <1up d·csde que ha ·a·u a.Hdade, "'de 1'.>\cto ou de .direito», . não im.porta, de 
p_pderes publicos nu:ni Est>v(!o, pertencer · d·eve aO>S pod~res pollticos da Nação 
resolver o ' caso occorronte. · 

Sé há perturbação . da -0rdem, éompete ao !E».~c-utivo F cder,a,l interv:r para 
re stabelecei-a, mantendo no po<ier aquelle dos contendores que lhe parecer de 
melhor raizão, ou a nenhum deHes, se,gumdo o oteôr das circumstancias. 

~ 1Se não ha pcrturb~ção de ordem, · e o Congresso se aohar reunido, a soluçâlo 
.d-0 ca60 caberá, de preferencia, ao mesmo co.ngÍiea o. 

Na ·sua ingenuidade, . suppunha, que no caso do .Rio de Janeiro, as cousas 
.se poderiam dar deste modo: no di·a 311 de dezembro dous presidentes .se empos-
sariam no Estado, cada um no seio· da sua ,fracçã-0 da • .\6sembléa Fluminense, 
resultando d·ahÍ. a existcncia de dous govérnos, cada um julgando-se meH1or 

11mparaclo ' pelo seu direito .. e que, corn>·e,guintementc, na pr-Oxima reunJlão do 
Corugresso, es.te touna ria cornhecimento des~a situação anormwl, i:ncompativel com . 
a !Constituição, e resol'V'eria, conforme 'fOSs·e de acertado na sua sabedoria. 

!lespeitado o systema qa divisã.o dos poderes, e-0nsagrado na .con stituiçã'o, 
aeria este o caminho, unico legitimo; nã.o haveria outro, r ealmente. 

~o emtan to, um'a vez que um dos. candidatos (abre um paren.thesis, par:c 
cl'zcr que seu voto &erlll. o mesmo, quer ee ·tratasse do candidato A, qu~ r se 
tratasse do candidato rB), trouxe o ca·so a.o Tribuna_!,. sob a r6rma de um pedido 
de ltabeas-corims, -;nã.o 1be1silta em declarar ~1ue nega se.mel bante ha.b ea.~-oonms. 

[)ada a dualidade , com<;> dilSse. e se não pôde negar,' por ser um fa.cto, - não 
tnals de duas fracções da mesma As-s>embl'êa, mas. de dous presidentes que se 
julgam r<"conhecldos e 1Hoclamados; :não se julga ·competente para declarar, num 
1oa~r.c1,s-cc-ry;~:.,, !que o !Presidente eleito é o can dida<to !Sodriê ou o candidato Nilo, 
e que a este ou áquelie seja dada pos. e elo car1go. 

A especic não const~tue, eviidentemente, um call-0 j·uclicial. 
Respeita muito o mGdo P.Or que seus collegas encaram a questiÍJO, mas entende . 

c1ue o .fac to de se luwer concedido habeas-corpus vara tDeputados reu1n.irem-se em 
!11>! Jogar e s-Ob a direcção de . dada Mesa. não tem, uomo consequencla obrig,~da, 
1l verdade do reconhedmlento do !fu turo !Presidente do !Estado. 

J;;sta cc>nclusão não .Pôde estar privatilvamerute nas premissas. 
D efin ii'lo · o que seja habea.s-cor7nis, d iz que eu.e pára onde p;ára a liberdade 

ele movimen·to dos . iildiv~duo.s, a quem .fôra concedicl·o: liberdade de ent rar cni 
dado 1oga·r ou ·sàhl r delle, locounover-se, em'fim, stm a menor coacçãJo. 

IDcfl.nlilo o que seja habCao/l-a~11J)t18, e em caso nilido- el e dualidade, como o 
presen.te, .q ue legitimamente cl•eito e r econhecido é o individuo IA e, portarnto, deve 
ser garantido pelti força no cal'go · questionado, j{L não é habea-~-conm8 : é cousa 
clif(~rente, que se não comporta neste remedio el e simples liberdadoe 1>essoal. 

Não pôde ir até lá; ser: a um excesso d e poder, desconhPcendo os principios · 
es tabelecidos pela COrnstituição. 

"Diz que, assim pro·cedendo, mão se n.fa.5;ta elo seu voto r>roferido no ca o do 
Amazonas, que fõra invocad-0 na presente ses-são . 

.A um aparte de q ue não ha no caso dualidade al,guma, limita-se a responder. 
que tocl<l;; sabem qu•e este Juibeas-c-0rpns é pedldo para que, no d'a 311 do {!Or-
rentu me<, o P res'.i'lentc Botel1ho não JJOOSa en1trng11r o poder ao outro preten dente, 
Sodré. 

!E se assim é, como se poderá inl'!islir nc..,gando a existencla da dualidade de 
presi-d erilcs elelto.s e reconhecidos? 

'l'rata-se de 'facto; nada valem as nalavrn s cm contrario . . 
T ermina , chnma nd o a inda uma vez a sáb 'a attençã:o do Tribunal, para o 
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·precedente .'Perigoso que se pretende esta.~elecer e do qua,J estlá cer.to advirá para 
o T ribunal motivo de diff.ic:uidades e, tàJvez, .graves di!isabores-. 

VOTO DO SR. MINISTRO OLIVEIRA RIBElRO 

A situação moral _ : diz 1S . . !Ex., -- o ~tadci geral do caracter e os processos 
políticos chegari;tm . a. tal e~trel'uo que . o ISi\lpI'emo 'r.rritiuna1 nã!o J?ô.de v:iver ia•ferro~ 
ll1ado a subtilezas para negar o seu a,mparo aoo direitos individuaes Lesados nas 
'questões ·que s.e dizem politicns. ·. , 

<Estuda o caso cm -Oebnte e conclue affirmando que o que se pre•tende é col-
locar na iPresideQcia do ]!stn-Oo um 'Demente -do Exercito, nimia caricatura.. do 
Marechal ex.,Presidente da !Republica. · 

Passa a analysa.r o aspecto jurídico -da guestão e salietnta q·Úe a Ass-emlb.léa que 
reconheceu o xYaciente ··Dr. Nilo <Peçan.ha .está recornhecida. como Je,gal por accór-
dãos do · Tribunal. çoncec1idos justamente i)ara def~n<lef-a -contra os actos- de 
agiircssão do Governo do Esta.do, àetos eotes de que legitimamente se aneceia o 
pa•cientc. · 

•Conclui;nçlo, declara que para que não se co11JorifLquem esses netos ele a-g1gr.e-s-
sã'o con•ced-e o lwbeas-aormis. . 

VOTO DO sn. MINISTRO GUiMAJIÃES NATAL 

() !ST. Guimarães iN'ata•l just!:frca tambem o seu voto: Estuda longamente a 
questão, a-ffirJnando ,que o reconhecimento de poderes é, sem drnvida, uma questão 
polltica, mas no caso em: debate •trata-se d:e· saber se quem exerceu essa attri.buição 
polLtic·a tinha qualidade ~iara: inzel-o. · · 

Essa qu€stãÓ ·é ·purámente juridim e ·rnveste -todqs os <:aractÚistico.s d€ ·um 
caso judicial e -Oeve ser rcs1o1v-ida obedecendo-se ás decisões já. profericlas · pelo 
'l'Jibunal n os habens-aorpús concedidos á AssemlrJéa <1ue r.econheceu o pac' ente 
Presid€n•te c1Ó Estado. !P-Or esses •fundamentos col)-cede o foabeas-co?'P'liB-

VOTO DO SR. MINISTRO SEBASTIÃO DE LACERDA 

O !Sr. ISelrastiãó de Lacerda ,p ronun'cia-se no mesmo sentido, sustentando que 
desde que proclamou le-gal a !Mesa da Assembléa que reconheceu o paciente sõ 
perante es.ta !Mesa lê que ·dClviam Sêr praticados os aátos de a.puraçã9 -Oas •eleiçõe~ 

e reconhecimento <lo 1Presi'cle1i~e eleito. LA.. essa As,5embléa. ·deviam comparecer o~ 
D e•putados <lo 1grupo ·d·a ocppoEJição e nãJo reunir-se Hlegalmcnte em pseuda· 'Assem-
l)Jéa, i:n'aticando platonices. e sem €1ffeitos lega~. 

!Salienta que o proprio IOongresso se recusou a intervir no caso, mandall1do 
archi·Y1;tr -a 'Mensagem do Poder /Exe cutivo, por-· -con&iderar a questão já. r esolvida 
competente'lllente pelo Supremo Tribun-al. 

O S_r. Canufo 'Saraiva ·vota •tambem pela concessão do ha.bea11-.aorpus, de 
a ccõrdo com os ftindamemtos j'â. expedidos em casos M1ia-logos. Diz que mesmo 
qüc tivesse n egado o habeas-001·pus requerido para a As.sembléa Estadual que 
reconlheceu o padente lPresid1mte do 'Esta.do, concederia no caso em que s.tão as 

gararutias pedidas.· 
Os Ministros Murtinho, André Cavalcanti e Leoni Ramos ·votaram tambem 

pela conceesã!o do habeas-corpus. 
'·Pelo :não .conhec1meruto dp pedido -Oe habeas-co1·piis ivotnram sõmen te os \Mi-

nis tros- Pedrn Les.sa, Ama·ro Cruvalcanti, IMibielli e O-OeUho e ;Campos. IO !Sr. Godo-
fredo •Cunha deu-<Sc ,por suspeito, por ter sido noll)ea-Oo IM\nistro do !Supremo Tr:l-. 
bunal pelo D:r. NiJo lPeçarnha e considera1-o seu amigo. 

•O h<nbca.s-corznis foi con cedido, pois, 'POr oLto votos coQtm iquatro.» 
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·.!Relatados e cliS'cutldos os .pr·esentes autos · de hÍZ-bea-s-corvus, impetra do pelo 
Dr. Astol,pho Rez.ende -em .fa'Vor do ,senador Nilo P eçam•ha, para que ·possa 
. eEÚ, !la qualidade de Presid·enite eleit~ do E stado tlo !Rio dê J runelro ·e ~orno tal 
proclamaao pela As,;elllJb•!Jéa L egislativa ' do mesmo Estado, ·para se!'iVir ·no qua-
driennio que vae começar a 311 de dez.embro do corrente anno e finda n o· mesmo 
dia e méz -de '19a.18, livre à.e qualiquer .constrangi'lll'ento, pen"etra~ no •Pa.lacio !Pre.side11-
cia•l, depois de empossado ·e ahi exercer ass funcções do re.fe"rido cango, durante 
todo o tempo .de seu mandato, e oe0<nsid-era·ndo: · · 

Qúe 'nos itermos da Constituição iF.ederal «<dl3.r-se-h,;, o l•wbeas-coi·v1is sem'pre 
que o · individuo soffrer ou se achar em immiriente perigo de soffrer v iolencia 
ou cÕacçã!o 

0

por illegali.dade ou abuso de poder» (art. 72 , § 22), que- a · clrcum-
stancia de on-ã:o ·se achar o 'Paciente ameaçado de prisão ou de ser obstado de olOCQ-
mo.ver :_se· livremente, ccmo qualq~er vcssoa, '!llas tl·e se lhe ved:l.r a cntra.aa· ~o 
edifício dcstinndo ·ã, r e.s-idericia do !Presidente do . Estado para ahi exercer "ós 
f uncções deste cargo, .não -pôde ser a llegada so.b o !fundamento tle imlpropriedade 
do · recurso -intenta·do: 1ts;. ex,pressões do texto const:tucional, 1\lais .amplas que , fl<I 
emprciga_das .na lei ordinaria 'Para definir a garantia da Qlberilade ind•v.idual," 
co-mprehend.em -0.uaesquer· coa{:ções º-e não sómcn.te a v'olel}da elo encarcera'!llen to 
ou ·.do só oesto11vo lâ. faculdade de «ir» e «<vi r». iNon~mm outro meio existe em nosso 
direito 4)r-0cessual ça-paz de am•parar ett.icazmente o exercício •livre dos direitos 
assegurados a q uem q u er que sClja, a liberdade de acção, a ·faculdnde .de faJZ>er 
tudo o que a 1!ei não pr-0hibc, de proteger o indlviduo, •para nã'<>" \Ser <Jlle obrigado 
a d'a.zet o q u•e a· -lei não llhe impõe, uma _g rande porçã.'o de a·atos, <Jmfim, de ma.tu~ 
·r eza '])ulMica ou privada, e C'Uja vratica pói,le ser obstada, não sómente locomover-se. 
Nenhuma acção civil ·ha para esse fim, nenhuma. acção crimi nal." tambem. Esta é 
.propria apenas .para ap·urar a re•·pQ>nsabii!idade penal ·de qu•em prn.tic.ou ou a uto-
rizou a coacção a outra para !firmar a obr>gação ás indemnizações consequentes 
á illegaliclade ou abuso de •poder, ·uma e -0utra consequencias sempre da conoessãQ. 
do habeas-coi·vus. 

Ou es ta gnrantia consrl:iit·uciona.l não se Jim.ita a - impedir a ~>risão tniiusta e a 
a.ssegura r a •l ivre Jocoriloção, ou a isso se ·restri·n.ge e, •noes.te caso, na faJ.ta de pro-
cesso judicial "-idaneo para amparar· outra.s; m11.nifestações da liber dade dnd ividu al , 
não h avêria como rotar coacções -contra ~ta, ·;vis.and-o-ia principail'lllêntc, mi. 
pratica de aatos, no •exercicio de dire,tos, v1tra cujà r eafümção nem 56 !bas ta não · 
estar o indivi duo em deteonçãJo · ou ipoder locomover-se à vcmtacle, como são os da 
profissão, do emprego ou de funcçõ.es publiC11s, os decorrentes da qualidnde de 
c!.dadão C'U.jo desempeinho se caracterize por u ma -acUvidade .moral, puramente-
abstracta sem necessidade de o«ir>>" e ,«-virn. 

Irrisorio seria <pretender-se sufficie1üemente gara1lltidas taes man:i.festaçõcs 
ela •lfüerdade indtvidua;l com a só iprohJbição de não ser· alguem p r eso injus tameon,tc 
ou .de ·se lhe não -tolher()m os movimentos corporaes, ou .con·cedendO-se <tão ampla-
m€1nte o hc~beas-corp1is, pensa.r-se que de tM arte 8e pro.fag•e a ·liberdade pl1'Ys>cn 
l)_ nada mais. 

Se nã'o diffC're .por outro lado, em sua naitureza· e em s·eU;S e.fll\e.ltos, o habe.as-
C01'JJUs, que se concede a quacsquer Jndô.viquos, macionaes ou estranJgeiros, do q·ue 
se outorga no f un ccionario, ipor <exemplo, para penetrar li,vremente n a sua repar-
tiçãçi e exercer o seu emprego, ou aos rnaigistrndos e aos man<Iatario·s, · do IMu;ni-
çipio, ·do Es·taclo o.u .da .União; ~ara, -tambem, livrnmen·te penetrarem ·nos. ed.i:fic0ios 
':)ID que fun·ccionam, •e occupando suM· .~éd·es .alhi praticarem a sua f uncção ou· 
mandaito, <força é reconJlrnccr que aos ·primeLros, a q uaesquer ind-ividuos, nacicma<lS 
qu esb:angeirQ>3, assim p1•c·tegidos, sem a qualidade embora, ou os títulos proprios 
do em.pre.g'O, da f unc(;ão -0u do maJ1dft·tõ,. não se -poderá .yedm· o i.n.gresso noi;; recin-
tos, 0 accesso aos lagares destinados a_o.s que legalm ente nhi ~iodem chegar pa-ra. 
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o excrc1c10 dRs respecti-vas funcções e logicamente. se chegaria a conduir que 
nrmados do habcas-001-pus poderiam aquctles indiv~duos pretender o cxercicjo 
funcciona•l para que não estejam .habilitadoo. 

Si ·se distingue, porém, nestes caso9, · lim'~ando-se o habeas-corpus na priml)ira 
hypotheoo e ampliando-se •nas demajs, acima d'igurada;;, naquella par.a pro.teger 
a liberdade '.l>hysica sÕ'lllente e nas outras, alêm dessa, o excroicio ·proprio das 
fUIIlcçõcs do ern•pr((go ou do mandato, vi sto é q·ue o habeas-co1·p1ts nãlo pôde mais . 
ser conceituado com as restricçõcs com que !igura na antiga legislação, outra 
ê a sua co.ncepção no te.-xto do § 212 do art. 72, modificado em seu prim.etro fu3J)e-
cto como o u,ttesta uioia -farta jurisprudenc'a nesse sentido, -não preoccupado o 
Tribuna·] com a locuçâ'o latina, 1n1a.s com q espírito da in.stituição a domimar, a 
~veluir, com as necessidades do meio socia;l.» 

.Como con.testar ao Supremo •.rri'b1.1nal esse 'J)oder de irnterpretar, ·soberana- . 
mente, as r<'lg ras con&titucionaes, su:JJordhrnJ-o, de ·vreferencia, aos di ·positiNos 
elas leis ordi•narias, se é indiscutível que «•the courts talke thcir .powe r from the_ 
con.stiltutlon. no.t fro;m ilhe ·legislnture. '11hcy look only to organic law for the 
source of their auto1,ity. They: . guarcl aigia,in t any' invasion. ;Jiy the legislatura o.f 
thci.r constitutiona! authority.» (Ballet, A Treatitsc on the law of habeia,s-corpus 
auid special remedies - 1911'3 § lllfil. Legisla.tive contrai. j 

Se tal ê n autoridade constitucional do Judiciaria, poder-se-ha crêr possLvel 
lim~trur por !e( ard,.inari>i. es.se poder, JJrivar desse modo os indivicluos elos amplos 
bcnE'flcios do habems-corpus r 

Thc independernt power of ,the cour.ts in respect to the writ of habeas-co>'P1<S, 
wns declarecl also ,by 1Jhe rSU·!)reme ICourt of 1:he United States where it .said: 
«Ncibhcr <the President not ICom-gress no.t the Judicia ry can distnrb any .of the_ 
~are guards of dYil Ji'berty incorporated i-nto the constitution, exce-p•t so for as 
the rigiht is ·given to suspcnd ln certaln eases the pri.vilege of the wrilt of h~•bea-s
corp1t8.» (OJJr. cit.) 

Se a interpretação aqui ilwocada é a 1que comporta o preceito ccmstitucional,_ 
collJfo1,me os ju1gados do su.premo Tribunal, ocioso seria debater-se a questão de 
não abranger a.q·uelle texto m\Li·:;; que a se,,,'"Urança da liberdade corporea, prnten- . 
dendo-se para <este d'im .sujeitar a Constituição e o seu orgão ~or excellencia aos 
actos legisiafrvos .. que na hieraxchia das Jeis, como observa ~ryce, occupam ·logar 
secu:ndarõa, e quando aquelàa alta ·insta·ncia é, segundo Dicey, refori.ndo-sc á !Cõrte 
Suprema· Americana, «·not only rllhe guar.d ian, but the master of the co·nstitu.tion». 

\Se. a lei vive J)ela interp l'~tnção que lhe dão os Jui:i~es nos casos qu e decide'lil, 
se ttl'l tem sido a intelll!ge-ncia dada ao texto constitucional, o Tribunal, julga·!l'do 
sempre pela me&ma fórma, •fi1'mará com essa conducta de equidade e orientação 
da Jus-Llça a tranquil!iclade dqs jurisdiccionados. 

A ordem constitucional repousa no exercício livre e ·harmonico c1os 'J)oderes 
e 'llitida ê ü csphera de ca-da um. As lei;; só são aa:>plicaüas como a-s entende o /Poder 
Judiciaria nos ca os que decide. 

«Thc distinction ·between the legislative and judicial powers, as wc ·have 
seen, is fundamental. Thc former is cxercised to maike or amcnd la.ws for future 
guidance, and ihe latter is exerciEed to determine rüghts u1nder existing lnwa· -
lo interpret ·the laws in force 11nd apply the>m to 'J)articular fncts and circumstan-
ces. The executive powcr is emp!oyed to enforce the laws as expounded b y the 
judiciary. (The Supreme /Cour·t of the Uniled rStntes by ~. Countryman» - 19!13, 
Oh. II, pag. 715.) 

Pouco i-mponta .que em 011troo r.ahzes, por insti.tutos que não posEuimos em 
noF o mecanjsn1'o judiciar~o. se .possa·m aissegurar as mc.smia:s garantias que só por 
via do habeas-cxn-pus entre n613 é possivel como recurso propr:o para amparar a 
liberdade i·ndividual em todas as suas modalidades ou que nelles a inercia do 

Poder Jucliciario a r espeito se poi'sa explicar por uma disciplina social e política 



- 591-

qu·c ainda mão atting;mos por estarJnQs ta.Jvc<z ainda em u.m periodo d<i formacão d-0 
ca meter nacional para comprehensão .a o regímen cm que ·Vi'Vemos. 

Pouco impol'ltn, outros'.m, que com o restabelecimento da liberdade individual 
coarctada, em um \Estado da União, aos mnndatarios do [.,egislati'Vo ou .do 'Exe-
cuti'VO .se tenha TcsolvMo a;J.gum problema da ordem :politicn no <mesmo Estado; 
não este u htimo, mas aquelle, puramente judicial, foi o o'bjectivo da decisãJo do 
Trilbunal. 

JQU<lstões .politicas envolvidas no pleito em ~1ue se debatem direitos sujeitos 
á ap reciação da Just:.ça, não poelenr embaraçar a acção desta, e neste ponto de 
vista o :Sup1·emo Tribupal não tem estendido o seu poder além de certos ~Lmites 
e que, .no emtnn to, a ICõrt-e 'Suprema tAmerlca.oa, q u e n os serviu de molde, à1a 
repetidas vezes ultrapassado sem q ue se Jhc tenha negado esse '!>Oder ou preten-
Jido contestar a cflficacia dos ~-eus j ulgados, como a ttesitam os s~"'llintcs topicos· 

de Alfred Nerincx: 
1«Voil1á bien des questions ele p~Iiti!qu e coloniale ou de droit internat'.o.na l qui 

elevroo1t être r~sO'lue.s, - •quelques u.nos '1'.on ~té dêj1á - par l·es IJ~truts Unis dans 
les limites de leu r 1ConsUtut'on. Et Ia missioll! •dlélicate de la ICour Suprême sera 
towjouFs de traccr tl.'és 'l)récis·émcnit ces ·limites lá prOJpos de chaqu·e contesta.tion. 

10n •le vóit par ces 1qu-elqu es exemples, lcs p robl~més q ui se présen ten.t á da 
ba1're de la 1Cour IS·uprême n e sont pas toujours susceptib lcs d'u.ne so lu.tioin sim-

. plcme-not ju1-icllque. Questrons de droit pur en appa rence, 'bcaucoup devienn<in't 
cl'une dlélieat-0sse extrêrúe ·dlés que l'on consielé-re les conséquences po\Hiques des 
cliver ses sl:llutions ·qu'on •pourr11it leu r clonner. 

Et li n e su ffit pas aux magi. trats ele Ia Cour Suprême- el e possede1· Jes qualités 
qui fon·t le juge; ils -Oolvent y a jouter cette connaissamce on dirait volontier., cet 
insti'nct, de-s néce. sités ipratiqu-es clu •gouve rn ement qui est !e .propre des ·hom:mes 
d'Eitat. (-C!h. IV, La .Turispmdence .de .Ja ICour Suprême - 19 019 . ).» · 

O que cum~1re 110 presente habeaJS>-co1·1ms é verifica r a l igltimi.clade do t '.tulo 
com q ue se apresenta o ·p{lciente- impetra.ndo a .garantia consti,tucional para o Hvrc 
t·xercic~o da s funcções que delle decorre ro, e, ·bem assim, se é con cludente a prova 
íle ameaças de constra·ngim€111Jto Y i~a11 do coa.gH-o para tmpecl·ir-Lhe o desempenho 
da<i:uellas ifuncções . . 

P<i.rn 'lll"Otegcr o livre exercicio destas ou n prrutica profissional, para as quaes 
~. lei exija Litulos, r~uisitos ou determinados predica dos. ineli. pensavel é a p rova 
f eita, desde Jogo, do ·titu;Jo ou <la capaci<laodc ·leigal, em ~· irtucle elo qual o indi-
Yiduô ou cidacli.Lo se ju ltga com o direito de n ã'o er tolhiclo na pratica dos actos 
propr:os do ifunccio nario ou do profissiomal. 

A •locumcn1tação . dessa iprc:i.va eleve ;'õer ! rnmediata , Hvre .ele dtrnidas sérias, 
liquida J>>Ua Q Triunal, até iporque o p rocesso -Oe hnbeas-co·1")J1is não comporta dili-
gencias probatoria.s ne~ec sentido. 

Decidindo o ha.beas-co rznLS· cm face de .seomethante attestação, impertinente 
é .dizer-se que o rrribuinal · r eso·lve no h a.bcás-cor1n1-s assump to ·que escapa lá. sua 
competen.cia, poi·s que a e~e respeito não fa:-,: elle mais que f un·da r -se n o que está 
s ufficlentemen te comproivado. 

Nãio rel!olve a1qui o Tri'bul'l al se o paciente ~. ou nã!o, o J?resldcnte do Estado 
do IR.ia de Jane',ro, porque €Sta Bua qua•lid·a-d<! ·está •sobejamente document acla, de 
fórma me>lmo a não poder o Tribunal admitt ir 'contestação a r esP<Jito. 

A ilJ~·aJidaclc ela coacção consütu e o ter.ceiro elemento sujeito á apreciação 
elo T ribuna·]; d-0 conjunto dessas tres condições resulta o direito ao habecis- cor1)11s. 

No ~aso pr-escnte é completa a pro.va dos .tres re>rJuisitos, o primeiro dos quaes 
coms.tatado em documento em devida ;f6rma, don<le conBta que o paciente foi ipro-
C:amado como Presidenile eleito p<ilo ·voclcr competente, a, Assembl'éa ;Legislativa 
Esta.dual, e a par delle, a justifi·cação . no Juiz.o Federal. com as formalidades 
essenciaes, e o julga~1ento conmgrando a sinceridade dos depoimc.ntos r eunidos 
naquelle processo, resultando dessa s:tuaçãlo, em face da lei, a iUEJgalidade do 
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~omstrangim-entó,- cou1 ·1eiue se pretep.de impedir ao paciente o accesso 1â.s funcções 
proprias do cavgo .iie que estiá investido. 

Não co-lhem ahsolutam.en1e as duvidas oppostas ao titulo com <!J.Ue nos autos 
se a,presenta o ~a-cie:n:tc, não p;dem el:l.as., de modo a:JJgum, enfraquecer a vit,l~dadEl 
do acto da proclamação eia- Ass·emb1êa OU" fazer , s·uspeitar de· sua lega!idad~. , 

Basta ·para · .repe'11H-as ter-se em vista a iconstituiÇão \Estadual e o que . deei; 
diram os du lgados anteriores deste 1I'ribunal, fundadõs naquella mwma :CQ<11:;.tl-
1uicão, e no prnprio \R~gi'mento do •Corpo !Le>gislativo 1que proclamou o pade.n.te. 

•Gomo .suppôr-.se que occor.re no pl'esente caso a hYUJothese. de dual)dade de 
E;ecuUvo para o 'futuro ·quadriennio, se · isto sômente po.(\eria ·resultar da duali-
dcnde de ·assem'blêa·s, e ta.J onão succ!'ede se nãlo ha a dispUJta -do mandato le,gislativo · 
entre dous g_rupos de cid·a<lãos, julg-ando~5e· -cada um .destes empossado de 11'.uncções 
qu<:i contesta a'Üs que compõem 0 outr·o .grupo? Por ·não se dar a . dualidade_ do 

· L egislativo Estadual, deixou de inter.vir o \Ccmgresso F ederal, nem -Ille era dado 
seguir outra norma de conducta, '))ois qué já :haivia sent<:nças deste TrilbUJnal 
·garantindo o. livre exeroici·o dos Deputados constituindo · ª ' Mesa. leigi.tima da 
AssE\m'hlêa e no locai! por ella· des>gnado, sentenças que 1Dão podem se.r -r.evistas 
OU annulladaS, .seja d<: lque 'll'.lOdo d'ôr, .por q ua.Joquer dos outros- ,poderes; assi~ ju:[-
gnndo firmou ·o Tribuna'! o terreno de sua jurisdicção. -
· Bem diversa foi a situ.ação do <Ceai;<á, em que a duaiidade ae assembléas tin.ha 
a apparencia sequer, .de ,dous .corpos legislatirvos funcc-io111ando em cada ·Um deHes 
bidadã!os que se ju]gavam, con.tra· .os do outro, ·unicos e···legitimos r evrescp..tantes 
do povo cearense, cousa que ora não se . d.á, argumento com que se just>ficou a 
intervenção na•queUe \Estado; ".i·ntervemçã!o que <:xercida aintetiormentc . a qualquer 
pronunciamento d.o Tribunal •levou este a abster~se · de conhecer d:e um pedido d<e, 
habcÍas-cor1ms cm faivor de uma a·as assembléas, unico :fundamento dessa decisão,_ 
com.o .· consta do resp·éc-tivo acqõrdão. . . . 

· .Não se poderia mc-.smo entend·er que, sci.ndido o [Legislativo J;Dstadual .do !Rio 
ác Janei·rÔ, devido ao agrur.>arnento da dissidencia !õra da direcçãJo da Mesa legal, 
:i.ffccta isso o mecanismo .g"O(Verna1Uental . do iE&tado, ..de modo a impo·rtar na não 
existencia de um de seus elementos pr;ncipaes, a cA.ssemMéa dos Representaintes 
do \Povo, determinando, conse•ciucntemen·te, providencia do ·Cong<l"esso Federal. · 
~ 1De fõrma· a]1guma essa 1é· 'f &i•tiláção do Estado do lRio de' Janeiro, e; por.tw~to, 
n em opportuna, nem constitucional, i;e poderia reputar a -intervenção elo Legislativo 
Federal naqneHe [Esta.ao, co•rqo o ·r ee-0n;heceu o proprio· Congresso. 

Occorreria aquella <anomalia, se ao lado âa disilidencia, desarmada como ·está, 
rlos .ca,racteristicos de uma .qutra A:sscroMéa, os ::0-eputMl·os, constituidos· sob a 
Mesa legal, por s ua v:ez, n"ãci; · retinis.sem o· nume1'-o preciso para poder deliberar, 
mas resÚHa do . -ar.t. 9° da \Re!orm.a Constitucional que ' baistam 1.6 Deputados, 
e ·são e1'les 18, para 1que u:>Ossam ·Cxe<rcer cons-ti.tucionaimente à ,fUncção legislativa 
do Estado. · 

Vale a pena compandinr as duvidas .(}ppostas ao titulo :do pacien.be, ·expôl-as, 
para evidenciar a comyleta lnanidade das mesmas. 

Assentam ellas em que o paciente ºfoi proclamado pela minoria da Assem.biéa; 
em sessãlo extrae>rdinaria sob a dir.e-cção :de uma Mesa, cujo.' mandáto não ·podia 
ser pror()lgaao, e ·em edificio qµe nãlo era o estinado á reunião· do -,r;egisla:tivo.-

0 que se r efere á Constituição e ao local em que funccionou a Assembléa 
é ma-teria rnsolvida, julgJada· pelos . dous accõrdãos citados no processo, 111ãºo ha 
ma.is o que decidir a respei.t~ . · 

Quanto a· haver a d,ita Assen1b~éa funccionado em minor'a ê ode ad.vertir, 
:Primeiro, que, como consta dps autos, ·ante's · da procl!llmação com1polz-se a •Assem-
hléa com a maior.ia comnnum de iD·eputados, falzendo-_se communfoaçã'o nesse sen-
tido ao Presidente <lo E&tado; seigun.do; ' que a retirada de aJ.guns membro~ dei-
xando dcsfalçada .aiquclla. m~1.oria, reduizido a· 18 o .-numero de Deputado~ que 
P\"OClamaram o paciente, não ê argumento que 1JO.Ssa vingar ·contra a · perfeição 



desse ·.pronuncfa;nento ·em fa:c'e oe1o citadó art. · 9° .a.a !Reforma •Consli.~uc.ional, alte-
rando · o art. ,?.•9 da 1consti<tuiçã0 do \Estado, e em <Virtude do .qual bastam 1•6 !Di;pu-
tndos para que .funcci:!rne regularmente a •Assembléa, dada que seja, em quatro 
sessões, a falta -de Fepresemtantes -em numero de .2•3, prevaleoon•do .a votação de 
dous :terçda do·s votos ,presentes, ·e d·os autos vê-se q'l!le pela urranlmi.dade de 18 vot0s, 
depois da· aus·encia de 'ci-nco 'D-0putaidos naiquelle peri.od·o, par.a constituir · a mai'oria 
ordinaria, foi o pacfen te proclâ·mado. 

Não p1'ocede, .fin:aLmente, dLzer-se q ue em sessão ex.traordi,Ilaria, nãlo ·pod endo 
a Assemblêa tratar senão do ·assumpto para que cfêra convocajda, ... nella não podia 
ser .fei·ta a prodamação do· P ·r·esidente e Vrice-lP.residenite ·do /Estarlo. 

A ·disposição ·constitucional a que assim allucle toe!ve -cerna,mente por fim impe-
dir ique os Deputaia·frs crnnv-e'r.tessem em ordinar)a a·queHa sessã'o, · leg·islanid.o . s·obJ:e 
cou&as •extranhas ao objecto· · -espe-Ola-1 ·'da conv·ocaçli.o, .como bem · aconteceu ·· éC.rn 
o. u-cc·õrilão de 6 de junho deste an.no, no qual -se 'demonstrou q-ue po-r dispmsiÇão. 
c>rpressa ·do Regimento da As-sembl-êa, ·não podendo ser es-te -.mod.iÚcado semão pelos . 

. tramites •e discussões prc;pr'as Já a·dopçãc; de í.wna hc;va lei, contDario a esse Re<gi-
m~nto e ' ã ·consUtuiçãJo, ·do (Esta-O.o, seria · desv(aT-se a Assemb1éa extraor.dinaTh1. 
d·a. urui-ca mater:a q ue motirvara , sua convocação. 

!Não está. ineste ·casa; evidentemente, a apu·ração d·e poderes do Eresidente .e 
Vice~Presiden·te do ®stado, em frente do que estatue o art. 1•518 do predito .. IRegL-
m.ento. · 

1Se ·a Assemh1é'a é o ·müco poder competente· •para .apuvar tal .eleição, se erros 
tllrmos do citado · it,r·t. 1'518, tres <lias .a epois do prazo d·e 4'8 'bar.as, . que . é 6 ffa 
remessa das a-ctas d<>s colleg:os eJeitoraes, compete . ao :Presidente d·a .A.s-5emib1éa. 
·d.at para ordem ·oào dia ·i;;ubsequente a -elei-ção ·da 1commiss.ão·. apuvadora., .; claro é 
que tal ma·teí-ia não 1)0dia ·ser exolui<t'.Ia d-os · trabalhos ,da s<'issã.o extraordina·r!a: , . 

Incontestavel ·como ··é a 1-e_gitimidiÚie {!a Mesa qHe 1>resifr' u estes •tr.a!)aHtoB, 
asse<ntad·a, , d·o ·me-smo modo, a legalidade ela · reunião d•a A.ssem:b-léa ·no local . em 
que se ·ejjfectu'ou, · ·funcoicinan•d·o ella para · aq'1<1elle : ef.feito, com· uma maiOTia superi:Qr 
á ·ex:' gida, .<>b.5erva-ndo . as normas prcrpdas e re.inmentaies a ;-.resweilo, ·destitui<la.s, 
bem ·se :Vê, ·.ae <1U>111lquer ·fm1'damen-to .são as ::a•uv;·das :op.postas ao ·titu.io com · que 
o •paciente . impetrou • a . med.fda constitucional. 

'Não ·sfuo. ·quaesqu er li:inpug·na-Çõe,s ' •q.ue ! podem ' 1<i!•estruir ·a prova ·ela .. ca·pa-eidade 
legal do paeie·n~e, l'egu.laT-men.te ' exJ1ilbfda, e · em ·iface d·a ·:quaJ não ··se 1he · pôde ·con-
testar seriamente -a qua~id,ade ·de Presidemte eleito e proclamado. 

A duafü!,ade· d·e Go'vE1rno não se caracteriza vor-que· um cidad1"o, ·contra · o -legi -
timo titular, s·e conslder«a chefe do Executivo, ainda · que, · como ne&fa ·hy·pothese; 
ba3eacl<o eJn ·que · foi como tal investido po-r ·um ·· g·rupe> 'de. ·n e1mtados -0onstitu;ndo. 
a ·maioria. 

Esta,-·comu ·:a minorfa, ·só tem existenc'a juridica solb a direcção de ·uma ";Mesa 
vegu'1a.r.mente comwost-a; fõ r'a disto· perdem uma re outra sua feição . leigal. , ,_.,_· 

NãJo 'ha dua!idad·e, ·pois, · de go,rernos ·ou ·tle assemb1Ma.s a -resolver n êste pedi'<ió, 
mas o reéoruhecimento da posse de um titulo expedFdo pelo poder competente · cuja 
vaHda,de · oé incontestavel ·em face de di·sposições r E•gimentae" d.a As&embléa, da " Con~ 
stituiçãio ·e das ··.J·eis do .Estad-o, 

Isto nosto, o 1Supremo ·Tribunal Federai! ·co'n.cede ·a ordem· de habeas-corpiis 
prwenti·vo, para que o pa;ciente, lSenador tNilo Peçanha, nos fe1Titos da p eU<';ãe> 
inicial, «•possa !''.vre de ·qualquer · co.nst·rangimento ·e assegura-da a sua liberdade 
im·dh•idual, ·r>enetrar, no dia 3,1 -.a-o mez d·e de.zemb1·0 ·cor-re·nte, rio '.Palaicio da P •rc-
sFdencia do !Estado d<> · lRio doe Jane' ro e exercer suás funcçõ·es de. Pres-i-dente do 
mesmo · Estaid o até 1á: expiração do ·.prazo do mandato, prohiibfdo qua,~quer constra.rir 
gimento •por P·llrte ·das •aUtOrid fld·eS 'C ·fUl1CCiOl1arios, estaduaes OU ifedetaeR , asse-
·g·mra;da . a · execução da ·ordem .pelo Ju iiz 'Fe,denul da Secção· do Rio d•e 'Ja·neiro., 
cumprindo a.o mesmo Jui1z Tequisitar do poder competente ·a rorça que julgar 

•Pr·ecisa para o cumprimen.to do accõrdão. 
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•Supremo Tribunal Fed eral, ·16 ele de,,emlbro de 19.14. - H. do Espirito 
Santo, iP. - Enéas Galvão,- Relator. 

Peci1·0 Lessn, vencido. Rcconbece o accórdã'o, em dJ'.Yersas Das.sagens, que o 
habea1S-oor1nis ê um mei-0 de garantir ·a liberdade individual, e conclue c<0.m a 
declaração bem e;x,plicita de que co'l'léeàe a ordem impetrada, para que o paciente 
p-Ossa «.Jivre de qual·quer constrnn.g:mento, e assegu.i:a-Oa a sua liberdade il1!livi-
dual , 1Jenctrarn uo dia 3il de ·dezembTo corrente .no •Palacjo da. Presiden·cia do 
IDsta.ao do rRio de JaneiI"º• e exercer suas .funcções de Presiden te d-0 m€smo ll1Jstado 
até á expiração do prazo elo man-Oato prohibin<lo qualquer constran.g'mento, etc. 

Na parte relatirva. lá garanti·a da Ji.berdadc i.n.dividual, são eSS"S, 11t,itmtis mu-
tancl-is os termos de que e servem em nosso paiz todos os requerimentcs de 
l•nb eiLs-coqms, e todos os tríbunaes, si•rngu lares e collectLvos, que con~edem tae.s 
or-Oens. Nunca. houve no BrasH quem impetrasse u.m habens-cxirpus, sem allcgar 
pelo menos, posto que sem fundamento, uma coacção ou ameaça. d.e coacção, á 
l'berda-de indivi.dual. Abi temos uma. c-0nfis·são implicita, impo·sta pela. índole d o 
instituto do hrobea.~-corpibS, '.Pelas noções ru;d>mentares sobre a mater ia , ·de que 
juridicamen te é jmpossive! obter u m hnbeM-cor1nis para ,garantir outro <l iréito 
-que nãlo a. lhberd•ade •indiividual, na accepção restricta de Jiberda-Oe de loco·-
moção. 

·Mas, se assim confeesa. o accór.dão ciua o habens-c01'1J'b8 é um remedia acle-
·qua-Oo a resguardar a «•liberdade indivldua.l» , produz a mais per.turbadora con-
f\IBão, o mais estonteante barateamento aos ·conhec·:mentos juridicos coneern·entes 
ao assumpto. 

Com effeito, atrnvez dos conceit-0s vagos, <la. falta de nitidez nas i.déas e de 
preoisã:o nos termos, vê-se que o oacoordão che.g·a a declarar possivel , ou neces-
sarlo, assegurar '.Pelo /i,a,beas1ca1rpi"8 «a. ao!],vida-Oe moral .purnmente a'bStracta, sem 
necessidade de cdrn e "'.Vir». J !â. antes, em outro julgamen to, se havia af.fi.rma.d-0 
que o ha,bea,scC0•'11it.s' lé meio de dcfernd·er •a. «liber dade moral», o que me 1·eiz notar 

• que «11berda.dc moral», no se'ltido 1gera lmen.te usado, é expressão sy•n-0ny.ma de 
<dirvre a.nb'trlo», e que os p.hepomenos estudados sob essa .designaçã!o sã.oo factos 
psychicos q ue se passam no «CU», e não precisam, portant-0, nem podem ser pro-
tegklos por ne nhum processo 1judiciaJl. O direito só se occupa. das ma·nifestações da 
vontade ·no .mundo. exte-rno, e nunca do que se .passa no ei;,piirito .humano. 1Con cisa-
mente enunciaram os rRoma.n.o ~ a impossibilidade .e a inutilidade, de es.ten<l er a 
.sancção do -Oire'to aos factos a.nimieos, quand-0 escreveram num dos t exto.> do 
JJigesto: «cogltationis poenam pemo pat"turn. 

Que s l.gn ifica .a expressã.oQ «ac.tlvida<le moral puramente abstraota sem 
neces:;,'.dade de ir e "'.ir"? 

iPor mais diHicil que seja penetrar o sen tldo de phra:ses como essa, o que 
parece .certo, é que o l·ntuito com q ue se red1giu a clausula transcripta, foi arcr·r-
mar que o hnbeas-0-0r1ni,s não ga.rante sómente a liberdade de mo.vimentos mas 
tambem a activJ.aade exclu&iva·ljlente mental , qu e não se revela no mun-Oo p.hys'co 
ou se tome. o qualificati.v-0 - «mora.!» - na. a.c.cepção ampola como termo opposto 
a physico ou ma.teria!, ou se ljle dê a s ignificaçãio restr"cta de «et'hicO·», relativo. 
aos bons CQll(umes.. No '.Primeiro .caso temes uma a.ctbvidade puramente psychica, 
lntel!ectual ou moral, que nãio ;>e externa fóra do cceu». 

No segun,do, temo'S phenoqienos consiste.ntes em meditações moraes, raciocí-
nios eth'cos, -0raÇ,ões, etc. iIDm ·9'ualquer da.S' .d uas hypothe~es n'.l.o se concebe aibso-
Jutamente em que, como, quand·o, possa rnma. autoridade 1mb!Lca. ·tÓ.lhe.r a «activ i-
dade moral, pu·ramente rubstra.cta., sem necessidade de ir e vir». 1Se o q1Ue, porven-
tura., se receia ê que o poder pµJblico arranq,ue da . inercia. physica o in.d'i'viduo q\le 

• estava entregue a q.uaesquer medita.ções, ra·o'.ocin ios ou devaneios. ou de uma. suave 
.quieti bude, o mystico, o asceta, nesse caso o 74 :ibeci!l.-oorviis é a;j;ilica vel, exacta-
men te porq1ue se trata de oga.rarti r a liberdade de mOV'imentos. Tanto é offer.dido 
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na liberdade de locomoção aquelle que IS'c .quer morvcr cm certas direcções, e .não o 
1JOde por coacçã·o de alguma autori·dade, como ruquelle que quer permanecer num 
dete:·mtnado ponto, «numa ·actividade moral, 1rM.rramente al>stra:cta, sem :necessi-
.dade de ir e v.r», e não o logra e m cons-equen0ia ·da m·esn1a coacç.ão. · 

•i::J.egundo o co n.ceito de tojos os j1u1ristas, de to.Jos os tempos e de todos o~ 

l o.gare<>,. o habi<M•S-coo'l'p1•s só aproveita, e sóment<) .pôde airroveita.r, a c1uem precisa 
ter º" movimente>s l~vres, ou a ltberdade de locomoçlo. E~ta .!il>er·dade de lO'C<J -
.moção .é o que se cvenom;na K<lill>erclad e individu:al», na. ling':'a dos ju11S'consu.!tos 
.que se occupwm do habe<vs-corpi<s. 

>Desde os primordios do instituto na 1n•glaterra ittt' o livro <le Countryman, 
-0·bra pwblicada o a:nno .pa.ssad.o, e citada 110 a·ccôrdão, tanto na J:nglaterru, corno 
nos Esta·dos Unidos, o qu•e se ·denomina irwariavelmente "<liberdade indirviduab 
1;, a libei·dfüle ele loc·omoção, .a !Lbercla•cle de mo\:hmentos e o que s.c chaima l•abéa1t-
001•111•s oé um remedio ju dicial, <JUe tem 'J)Or .funcção exclusiva ,gara11Jtir essa -liber-
dade. Cooley («A Treatise on the Constitutional !Limitations», pag. 41 2), occupan-
·do-se do lwbeas-corpi•s, escreveu : '"It still remains to mention rine of thP. princip~l 
.safcguards to persc·nal libcrty». E Jog·o eut seguida, apoiando-Ge ein Blacikstone, 
define a liberdade indNidual : ''"personal .liberty consists ln the .power of locomo-

tion, of changin_g- situation, or 1nowing· one'G person to '\vhateoever !)lace onels 
own inclination may d'rect , w'tithout imprisonment or ·resüain( unless l>y due 
coursc of law. Bladk (ic<Hand·book of A'merican 10onstitutional Law, n. '1.9•9) dou-
trina : "''Personal liberty cons-.sts in the iPOwer oi .Jocomotion, of cha13.g.ing sHua-
tion of reomovin.g one's person to whatever ·placc on•e's incli·nation may .a'i1,ects», 
et. 1Hurd («A Treatise on 'the wri~ of I-I.a,beas~corpu s>>, ·ca1p. ,1°) : cóP.erson,al Uberty 
is the .power of unrestrained locomo.fon» . iE. ·á pag. &1: o hµ,be~<s-icor1n1s •graduail-
mente foi substitui<lo "'ªli otlYer .common ·law w1·its di.vil3ed to redeve in cases of 
ilJ.egal ·Lmprisonmcnt». Wood ("<A Treati ·e oE ~he [,e.gal 'Rcmefües -O'f Mandamus, 

.and P.ro.hibition, Haibeas-corpus, Certiorari And vVai-rant, pag. 111). A person im-
prisoJ. ed or restrai"1·ed in this liberty, wi·tihin the Sl:ate for ainy cause, or upon 

.any pretense is entitled except one of the cases e,pecifiecl in the next scction, to 
a writ Of habeas-corpus». '.E Co·untryman, na «'The /Supreme Court <>f the United 
Statcs», pa•g. lll.l: «T,he .principal reason •for •reoorfng to. this reme'dy at common 
Jaw was to 1procure the '('L\.scharge of a person d'rom iJ<legal restrain t of imprision-
men.t. Und·er the Constitu•tion ·and tme judiciary acts thc unlawfu l con'fincmen t 
constituws ·tJhe case o.f right action and the writ is the process or m ethod Q.f 
briri,ging· :tl1e case .before the case» . 

\A. IÍll>erdacle Individ u al é u.m direito fundamental, condição indis1pensa1V·el 
.para o ·exerócio de um sem numel"o de .cJi1,ei.tos. \Po r isso, quan.a-0 est·á preso , ou 
.ameaçado .d·e ·prisão, o individuo requer ha:l>e.as- cor1n•s sem necessida>Cle de especi -
ficar quaes os d ireitos que pretemle exercer ; po!s a 1pri.são 'impossibilita o exer-
cLcio >de quasi todos os direi.tos. !Mas se lhe impedem a ·pratica .a.e cer.tos ·aotos 

esómente, o exercicio de algum direito apenas, e o individuo prc·va que inclu·bitavel-
.mente tem o -Oirei.to ·que allega, por .exemplo - é lDeputa-do e nã!o permitte-m que 
penetr'e no edi·ficio ·da sua 1Cam•>"ra; é funcciooario 1pu1>lico, e vedam-.lhe 01 Ingresso 
na respootiva repartição; é medico, ad1vo,gado, c<>mmerciante ou Industrial ou .ope-
rario , ·e não co·nsent€ln que se dirija ao logar onde quer exercer uma actividade 
}uridica in.con.testa.vel; pó<le um Tribunal igaramtir-1he ipor uma ordem <:Ie ha•beas-
oo•rviis a lil>erdad e dê locomoção, a liberdade de mov1.nen tos, a li'berd ade .physica 
neeessada ·para o .exercicio do direito, «d·eclarando» (note-se ·bem: «declarando» , 
o que é bem -Oiverso de d ecklir, julgar) ao mesmo tempo na concessão da ordem 
'O direito incontestavel, 1J'quido, certo qu•e o paden.te quer exer.cer, e .1.he .tolhem. 
SClja e•mbora a funcção essencial do JuMz ju~gar, dlrilmir contenclaB, lé corr.ente em 
direito judiciario q ue, ao lado dessa .funcção, t em o Jui·z a .ae «declarar>>' o.~ dl~ 

rchtos nã'o contestados, •para "'°s garantir ~ontra 1possivei.s violações futuras». 
(J. íMonteiro, .coProcess-0 iCivil e 10omm crc'al», § 1°.) 
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Não se confund"' absolutamente essa mera declaração de fürcito~ com a reso-
lução, a decisiio d e questões concernentes a direitos diversc5 .aa liberdade <le loco-
moção. Desde ·que seja duvidoso, que · prec;se s er julga d.o e.m processo c.onten cionC> 
(por exemplo - · o direito <lo ·1nditvWuo qu·e alléga que foi demHti<lo inju.;;t~mente, 
e que a Bua demiesão é nulla, <:aso d·o art. 13'', da le i n. 21311, d<i 18914), ou, por 
mais .for.te razã'o, •que só por outro 'Dri·bunal ou ipor outra autoridade, Pô8sa ser· 
r econ.hecido o dir·eito (por exemplo, ·o caso de membrns do Poder Leg1is lativo cu de· 
pres identes e gove.rnad·ores, euja verif icaçâ'o de 'J)Odel'es é ·contestada), :lá não é poS-· 
sivel no processo .ao habeJas-cO'l'lJUS resolver a questão. CPor 'CJue? !Pela razão ;n dis-
ct~tivel de que o 11a.bea-s-c011m.s' é t:olll meio jud icial de rito nrnito celer e, sc•m fqrma. 
n1e1n Hgura a-e JuizÔ, ·sa1n Tegras .que 1garanta-n1 a exhibição de aneguções e provas; 

e, consequentemente, ainda que o Juiz t enha co.mpetencia para decid ' r e· p!eito-
(.:;e não a t em, «tollitur questio» ) vedam os princípios do di reito judiciaTio que. 
a•rbitrariamente dlrim·a a 'contenda. 10s meios judiciaces .são ·de direito .publico. 
A nin•gu <'m é lic:tô applicar, para resolver uma especie, um pro$!esso diHcrente· 
do· •que .a Jei estatuiu, c< dimi.nu:n ao ou eliminaµdo as g·arantias lagaes)) . 

Gr!we en'O, s;egun.do me .parece, ._, suppõr que -~ iv·emos eolll- iRc1na , sob 1t juriS" 
dicção doo µretores, que t inham a •facul<Iade, por . nin•guem contestada, de auxilim-_ 
suppr:r e corrlgJr o -direito eivil (.«a-OjU!Vandi, 'Vel supplenai, vel corrig..,ndi jurLs 
civ.iJi.s .grati'a»') .. Essa i.J.lusão j'á d'evia •estar {i esfeita ha .muito, sobretu·do de1Jois. 
que escriptoics, como ·1co.gJi.olo, m os·traram que no.s ·.p1l'zps modernos «il .giucii.ce n on. 

ê ·piü. quello 'che deve creare, ma ap1Jlicare il diritto prces istentc» _ · -
Outro engano -é ·acreditar que a «e.valuçã-0» do dire it o possa rea lizar-se, <e con: 

tra1'la·n•d-0 disposição de diPeito publko, .do proprio di reito c,-orn:;tLtuc:onal», .por-
est·ar d isposto ·na .Je i, e assentàda pelai doutrina, o que convém em determinada 
hypothese. Nes te cu.so .dos autos, ·não s endo liquido o -Oireito do .pacie'rlte, havendo 
- pelo .contrario - duvidas l ,muito razoaveis sob1'e se foi, ou não, ele;to iP1'esi-
ifon te do ·Estado do lRio e ~pltan·do-se tJ.e ··questã'o puramen.te po!i.tica, a ·compe-· 
t encia do .,l'rlbun:al está excil:(ida ·pela 'IC'onst' tuição e ·pela doutrinn. Não se com-
prehende uma ccevoluçãon de -direito por meio da viola"ção de n brmas .ao direito-
pu,bJi.co. ' ISeria ·uma ·evolução "l- .traneos -e barrancos, dando por páos e por pedras; 
o -'que 'é a. '!legação da idéa d\' •evo.Jução. IA 'evolução <Lo dire'to tem suas · leis ihotle 
'e'átutlad!J:s e ·'corlhebili~s (y.eja,se, 'Por .e-xe.mpJo, ·'D' l\.guanno, «La Gen é\si e TIIDvdlu-
zion e dei '.Dirifto Civile>>, n. '318 e . seguintes). 

Attenaendo-se á disposição ampla da Jlossa Constitu içã'o sobre /~c~be(J,S -cor1nisr 
pó<le-.se cheg.ar até ·á do utrina que t enh o r.e-sumido. :Ir aJ.ém é impossivel. «Qual-
q uer ·coacçãJÜ á liberdade individual», ainda ·quando não haja prisão, nem ameaça 
'de prisã'o, autori·za o uso dq 1"a1>eas-co>tp-u.s. iSeompre que o irLaividuo pr·eeise da 
liberda<Ie :phys'.ea (seguna·o uma expressão já <:on&a:grada) para exercer qualque·i--
direito, devemos gara.ntir ess:i- liberdade ·contra . as violencias j•á feitas, ou apenl).~. 
r eceiadrus; mas, env.olver no nroce~sor ·do habea-8- cor1ms uma questão acerca de um 
direito qualq uer, que se · ·pret~nde · exercer, mas que ê conrestado <:om razões que 
cleyem ser apreciadas com as garantias prceessuaes, ou uln direito quàlquer qúe, 
só pó<le ser examinado e garantido ipor outro Tribunal, .ou por outra autoridade-, 
Ou por Outra COl'POraçãO, € •OffeTid•er !prindpios inconcussos e ·correntes do cl'reito 
pa,trio . .Não s·ená corífialda 1á discreçã:O, ao arbitrio aos Juir-es, a ampliação do~· 
recursos ju<Iiciaes ao ponto de poderem applical -os a hYPQJ:heses ccmpletamente· 
di'Vereas daquellas ·para que foram érea<los e consagrados pelas leis. . 

_ Parece, á. primeira vista, q~e o accórdã!o acceita estas idéas, que temo~ re~u-· 
m:-da,mente 'lembrado; '!'Ois, quer ·que o ·padente ex•lüba uma prova ·«immediatâ 
!lvre de' ·du·vfdas . s~rias, liqui<lan db seu d ire lto. 'Mas, no decidir esta especi ·~' 

a:cceifa como liquido aquillo que é ·muito duvidoso, não sabendo ninguem no Tri: 
búnal , nem · l])odendo saber p elo.s a utos, qu~m é o Presidente r ea lmente -éleito d.o 
Es tado do [Rio ,dé. J aneiro. · · -

(E' verdade que o accórdão cond~e -pela concessão do ha-bea.s-~or;;ius, partindo. 
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<Ia a ffirmação de {!UC o paciente é -0 unico canfüdato reconhecido ·pela unica 
Assombléa Legislativa <l o Esta-O.o do !Rio de Janc:ro. 

1P.ara as sim decidir, apoia-se :nos dous accór-Oão:;; anteriores, cm que o Tri-
o unal garantiu aoiS !Drs. J oão oGuimarã.'es, :Monnerat e ,\!lmci<l a !R.eg.o, o direito 
O.e 'formar em a !Mesa da 'Ass·emobléa J:,c.gislativa -Ourante toda a sessão cx traor-
dinar!a, e -0 de funcc'o11ar a me~>ma Mesa com a mi.noria que a· tln·ha a·companhado, 
cm edlficio diverso do em ·que antes se r eunia a Assem biéa :Legisla Uva. · 

1Scm.pr.e me pareceu ·avidente, diante <J.o.> artB. 12, .H5, § 2°, .lG e 18 do R e.gi -
n1 cnto /In.tcnio .dessa: Assemb]éa, <1ue se d e<ve pro·ccder á eleição d·a !Mesa no 
.ce:meço de cada se"são, ·Seja es ta ordinaria ou oexfraordinaria, <:-<>mo sempre sc il'e~. 
Como declarei em m eu <vO.to vencido E:lll 1>arte, n ão ·podia em caso al.gum garantir 
por h a'bea.s·-corvus os Joigarcs d e Prcs'.dente e de S ec re t ario d e urna Assemb!éa 
L egislativa . 10 .Supremo .Tribuna·! F edera l não t em com.petencia par a r esolve r de 
q ualq ue r modo questões J'elativas á. ·preside ncia de uma Assembléa Legislativa, 
federal -0u estadual. iSe ·p.udesse r econ1hecer e garflntir a .Mesa de uma Assembbétt 
L e.gislati;va, decidiria .iJJ&o fc1e t o a mais .política de todas a s questões ; poi s, intcr-
·vir na .formaçã'o -Oa IM€sa de ·uma Asse.mibléa ,I;egi.s.1ativa é t er cm su:tfl mãos a 
-organ~zação do •Poder !Legis·lativo, que é um dos pri-ncLpaes fac tores da poli tica, 
lJlll dos m a' s .fecun d-0s geradores <le actos ·politicoo, a s·s'm c-0mo inter.vir no r eco-
n hec imento do Poder !Executivo é concorrer para a ogen ese de ou.tro poder, J.Gual-
m cntc productor d e transf-Orma~'ÕCS ·politieas, dO pOd€r que diri.ge perman en temente 

"1 vida poli tica do m:s-ta-Oo . 
Em ·Caso nenhum. ·podia o !Supremo Tr :.buna! F .ederal determinar qual o :P re-

s ' dentc e qunes os sec·r'etarios que <:l evem ·com.pôr a !Mesa <lc uma ·Asscmbl'éa Leg"is -
lativa de u.m Es.taclo . durante uma sessão ordin:lria ou extraor-Oinaria. 

1Se n€ste caiso e•1>eci·a.J, lhe •fosse ;facultado i;ronunciar-se 'Ít.cerca ela especic, 
-a "olução re.gimental seria ·ª que sempr e tem sido dada pela Assembl<éa L e.g islatt'Vn 
c1o E stado n à s muitas sessões €Xtraordinarias já ellfectuada.>. 

T ambem Yote i o sc,,,"lJndo hwbeas-'Corv11>S, ·por me parecer q ue, allegan<lo a 
M e.1a rlo Dr. João Gu~marães que não 'J)Od ,a, com os /Deputados que a acom.pa-
'llh.aivarn celebrar sua.~ s essões no cdlf ido ela Assemb:<éa L egisla tiva, em conse-
qucncin da illegal e ~-iolcnta opposiçà'o .ao Governo do Estado ao ingrcs o do• 
padE•:lÍ<'.' n o oecl'.ficio da Ass!"1r.•bléa, o lu1.bldsc-r·or1ms só dev ia 1>er concedido para 
o fi.m de •P-Odcrem -0s pncientefi entra r no r eferido cclificio, e nun ca 'J)arn irem 'CCle-
"brnr sua.> sessões cm outro prcdio. 

!Mas, conceden do, só parn nrgu1mentar, que os dous referidos habecr,s- corvus 
ten.ha m sido dac1os Jnuito .1eigalm'e·ntc, constituirão e llciS um obstaculo a q u e seja 
i1 cgado o actua.I, o impetrado cm favor de um dos candida.tos .que se dizem eleitos 
T€<';ularnwnte para a !Presidoeincia do !Estado? 

~m prim eiro J0<gar importa lembrar qu e os dous anteriores accordãos não 
-rnz.cm cousa ju ligada, e -mu ito menos oeousa soberanam ente julgada, •conrfonme disse 
·o ·Relator 0 111 seu vúlto. !Cousa julgada, como é cor rente cm direito,. só inodu ze.m 
""''-' sen t enças clefin iti va.s. ns com força de <:lefin iti'Vn, e m mater ia de jurisdicçã-0 
-contenc·osn». (J. IMonotciro, obra c it., § 213 9. ) 

Nos do us accórdão6 anterioroes não hou'Vc a·bsolutamente discus.~ãlo ·n em deCJsão 
sobroe a ques tão de <m·ber se -0 paciente é, ou não, o Ieogitimo ,Presidente do· Estado 
do :Rio. Nem ao sernn •p ro fe ridos, se havia .pro{!cdido lá vcrificaçã-0 d e poderes, 
.:iu c ori•ginou o prc>en.te pedido. 

D emai s, no hc.bea.s--Oc1·v1r.s nunca IJ)-Oderia dar- se a. e.ousa ju lga da, QUe a•'.•gUll)•S 
i:cem 1q u c·rido vêr n os .a·c<u11 ·::\'ccó.1'<lã!os ·n·lludidos. Se nega o Ju\z a -Ordem, póde 
-0 impC'trante rPquerel-a el e novo quantas •vezes 1quelra, como é rudim entar na ma-
t er ia. 1Sc é a orJcm .concedida, gara nte-se a l lber.dad·e de · J.ocomoçãlo do paei:ente, 
emqunnto é a \Illesma a sua pooiçã.o jul"id icn. Variain<li:l est a, f;endo pr-Onun.ciado 
-O u condemnado, po r ex emplo, 'llOr .Tuiz competcn te, ou sendo re.,,"Ularmen te · privad-0 
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do direito que queria exercer, já nenITTum effetto mais produz a «Ordemn conce-
dida ao paciente, o que é eletnentu. 

Neste caso dos autos, o que se poder:a indagar, é se ha corutra.dicção entre os 
votos dados oem. favor dos dous prin1eiros habea.,r-001·p1is e o que moe,gasse o req ue-

. rido nestes autos. Não h a . IM-esmo res)Xlitados o dous primeiros accõrdãos, a. 
ordem actualmente impetra-O a não devia ser conced ida, nem se pôde julgar um. 
corollario das duas primeira..s. 

\Dealarou o Tri-bunal que a unica ll!l'rna legal, a unica iMesa que ;pcxl'a presidir á.. 
sessão extra-ordina·ria -Oa .ASsembJ.éa L€gislati-va do Estado do •R' o, era a já men-
cionada. Mas, é evidente que, para se <>e>nstirt:uir a As.<>embléa L egislativa, era 
indispensavel que, além da !Miesa, «houvesse Dcputa-Oos em maioria». L<\.•bsurdo evi-
denot:e d'ô ra suppô1· que, por força do art. 9º da .wR eformn Constitucion al» de 18-
de setembro -O e 19113, esteja a ~o\cssembléa ·Iegatrncnte co·nstituida, descte que> h aja 
1•6 iDeputa dos. O que -Olspõe este ant. 9,0 .é q ue, «quando em quatro sessões conse-
cutivas não tiver .iogar a votação .por faltai de nu.mero, a ella -se .p ro.cederlá na. 
quinta com a •presença de, p.elo m enos, 16 .Deputados. 

O arUgo pre.;uppõe, ·PO '.·s , a ex-istencia ela maioria, sem a qual a Asscmbl.éa 
não .existe, e que dessa :maioria só compareceram em -cinco .sessões com-secutivas. 
1·6 !Deputados, permLttindo que na quinta S'e 'lê a votação. 

Ora. ·a não ser uma vez antes da installação solemne, nunca a fracção d a. 
~\<sembléa , ;presid' ela pelo Dr. João .Guimarã!es, represen tou a maioria. 1Como re-
conhece .o accórdão, ·teem~se r eun ido sob essa p.resid em>Cia '.1•8 Dep.utados. Nunca. 
se reuniram em sessão commum o2.3 Deputados. Comparecendo .tod os os m embros 
da :frae.ção do •Dr. J . ·Guimarães, não JHt maioria, facto p ublico ,e n-0torio. 

'Consequem•tementc, a despeitÕ da concessã'o. do hcib1ms-co1·viui á. Mesa ·do-
D<. IGu'-marãc-, e a desJ)eito dfl se per:m~ttir que esta Mesa e seus amigos politicos 
funccionass-em em edificio di.fferente elo (!estinad.o ás s.essões (ia Assembl'éa Legis-
lati-va ao Estad o, >Il!ão foi possivel constitu ' r r egularmente o Poder Legislalivo-
do Estado com a Mesa e os II)eputados assim garantidoo por ú'alta de um elemento· 
necessario, indispensavel, essep.clal, coDepurtados e.m -maior"a». 

Quando se procedeu á. 'Verificação -O-e poderes <lo paciente, a fracção ela Assem-
bléa L eg·islati\'a do Estado do Rio, pres'dida pe!o Dr. J oão Guimarães, 'nã!o se-
podia àizer a Assun,bléa L ogi iati•va, regula1~mente reun ida, porque era uma in-
contestavel minoria. !Este ê o facto immeigavel. E pretender transformar essa mi-
noria em1 maioria, 'Computando oomo membros au en tes da fracção enn minoria 
alguni> m-elnbro.s <la 'lllaioria, ~}Orque uma un '-ca vez, antes ele 1bem accentuada a 
divengenci!l., ou a luta en tre as duas f·racçõ~s, comparecera.zn á sessão da minoria_. 
é um jo.go, ou um passe ima·dm issivel. 

iPor-tanto, admLttind-o-se, para argumentar, que o Supre mo Tr:bun:il Federal 
só pudesse, ou devesse JJrofe r ir 01 .presente accó·rdão, r espeitando os an·teriores 
cerno el ecisões que produzem «Cousa soberanamente julgada», como ar.firma o v-0to· 
vencedor, não erl\L p.ossi.vel, '« dian te <los faotos ~1eri~ icacos depois da conce<sã'o 
elos dous primeiros h cibooB-Oq1'.PtlB «conceder a ordem impetrada m,estes autos. 
Começa o accórdão por exigir que 'º ;paciente pro"Ve que o seu dire'to é liquido, 
certo, i1n(!wbitavel, sem o que, r econhece e confe:1;a, não pôde ser conced ida a 
ordem; e, en-tretanto, dá. o p resente habeas-cor2nis a um paciente que .se julga 
Presidente reguJar-mePJte reconh ecido de um Estado, oquamdo 1ha ou tro Pre.sielente 
que t ambem se jul-ga regUJJarmente reconhec'do. caso manifesto de dualidaele, e, o· 
paciente, para quem se impe.tra o -p·resente habea8'-QOrpiis, foi reconhecido por-
um.a fracção da iA.ssembLéa ILegislativan, qu.e é uma incon testavel minoria dc.~sa 
Asse mbléa, e, portanto, não pó(l-e .J:umccionar regular e valida!!1en te. 

Ao Supremo Tr:•bunal F ederal falta.va ccmpetencia para juLgar a espc~ie, por 
ser o caso evid<?'n t emente -po!itico. IE. quando compet en-cia lhe sobrasse para o caso. 
não poder ia . conceder a ordem, por ser mais que cpn teslavel o direito do pacient-e-
de exercer as funcções para ªf'l quaes impetrou o habeas-oorpus. 
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Em substancia o ·11<Lb eas-co"tn{,8 que 1nos ,ga·rante a ConsUtuiçã!o, a~t. 712 , § 2·2, 
é o unico habeas-001-pus que se c<>nhece . Tanto na ·Jinguagem commum, eo.mo na 
Ji ng u ag<'Om especial elo direito, o q ue se clenomi.na lw b oos-co rpus >é um m<'Oio judi-
cial ele garant'r a liberdade de .Jocomoção. Os t-ermos amplos de que se -serviu o 
Jcgis.!ador constituimte, autorizam-nos (e é esta a maio•r amplitude .que, -Oiante 
das no.ssa.s le\s é da doutrina de todos os pai zes que consa,gram o habooei.-cor1n{,8, 
se .pôde dar a este iinstituto) a .con ceder a ordem impetra<la, n ãJo. sõ nos casos de 
pl'lsão •e ameaça de prisão, como nos casos em que o paciente se queixa de «qual-
quer coacção ou constrangimento ,á li•be.rclad·e indiv iduaJ», que 1he imrpeça o ·exer-
cido ode um ou de al.gu n.s direitos determ'm.ados. Nesta u ltima hy;po'these, im'po•r.ta 
1nu'to distinguir a ordem em que se 1garan t e a .Jiberdad•e individual ; d'u.ncção pro-
pria do l •a.bea,s- co?"!!J1<S1 «·d.a mé ra ·d•e'Claração» d e d irel:to1s incontestiweis, certos, 
líquidos, do pa·ciente, -0 qual, para exer çer rt:aes d'reitos, precisa ter 1garantida 
a sua Hberdade physica, direito d'undaanental, di·reito-condição 'Para o exercic'-0 
de innum eros direitos de ordem const"tucional, admini stra ti.va, civil , ccm.mercial . 
Ver if ican do que o d ireito-escopo é liqu'do, irudi!>putavel, <leve -0 Ju iz conceder 
a ·Ordem garnn tidora. da Jl.berdade phy1;ica , adeclaran<lo» formalmen te o dire'to 
inc-0.ntestavel. •«Declarn r» não é ><< julgai')). E, como segundo as disposições Jegaes 
e a doutrina do Dir-ei to 1Con st'tucionaJ Brasileir.o, o Poder JudLcia·rio tem a ·facul-
dad·e e o dever de não app\'lcar Iei·s, nem regulam.entos, ou quaesquer a ctos do 
iPod·cr Ex·ecutivo , oMensivo.s da •Con s titu'çã!o, a ordem seii.á concedida, quando ne-
nhu.m outro <ibsta·culo se offereça 1ã. con~essão, e apenas se pretenda embaraça•r o 

ctlr ito incontes tavel por m eio de um acto inconstitucional. Ne:>t e ponto, deve o 
ma·gi.s-trado -proc'eder .na decisãio do habeWI-corv us, como na decisão de qua.Jquer 
outro feito. T al é a doutrina •norLe-america.na e t al a jurisp rud encia da iSuprErna 
Côrte .Federal do. 1Estad-0s Unido", com apo 'o na opinião de !Marshall, com o se 
vê em '.DhayeJ-, «!Cases on JCc1:1•sti tu tiona1 ILaw>i, vol. 2°, ipags. 12 .'379 e 2 . 3·80. 

Averiguado qu e o (l irei·to-esropo lé iquestiônot•vel, incerto, ao Juiz é vedado 
di1"mir a questão r ela.Uva a. esse direito no pr-0ccsso de haboos-;cO?"!lJ1/,8, sem fór-ma 
nem 6'gura de Juízo, sen1 a.s .garantia'S judiciar~a-s que ofirerece o proceSiE.o con-
ten>Cioso. 

F ôra um procedimeruto J·nexplicavelmcnte arb'.t r ario decidir, a Pl'O'IJOSito d~ 
um pedid·o de habea-s- 001'1111.s, q uestões que não compet-r'lll ao J u.izo, ou que este sõ 
t P.m .competencia para proces·s.a r e julgar 1«contenciosa1m·ente» , de accôrdo com 
e rtas n o1,mas juri'dlca.<;, igara ntidoras dos direitos dos interessados . 

PcrfHh a 0 ac<:'.õrdão o conceito de um dos mais c01n.hecid·OS ivu l,ga·rizadorea c as• 
i•n•st,tuiçõcs norte~a•mer i ca•na·S, para o qual os membros da 1Cõrte Suprenrn 11ão· 
devem ter .sõmenbc 0.~ predicados do Juiz ; a •esses r equ isitos devem .alliar « irusti-· 
cto da s necessidad es p r a ticas, proprio dos .es tad istas>>. 

Muito aceitavcl m·e parece o ·con.ce'to do al.Ju•dido c1ivulgac1or. 
Vervamol -o na pra.ti ca, ex:'.gincl-0 ee mpre aos Juizes na nossa_ Côdc Suprema: 

a r eun ião ·de tão p.reciosns iquali<lad EIS . trui zes m<;slm· d.ota'dos de t ãJo interessantes 
aptidões nun ca a e ixarã-0 de reco.n•hecer que, se ·e.m todos os .pauzes e t'm todas as 
épc·cas, 0 estu do acurado e a éscru1rnLosa nipplicação das !els eonstitu_em os a.eve.res 
esscnciaes do magistrado. no .Brasil, especiabmcnte no Brasil, e muLtO particu\ar-
men te nesta pha.oe pol!ticn, em que o .a.esprnzo pc!a lei •parece tem tocaido .º extre~-0, 
applacar a sêde ab'razadora de Jega.l' dnclc e de J ustiç>a, deve ser o a rt igo . cnpt1a.f 
elo programima el e um estadista, digno desse 1:iome . Só .~e conhece um. me·o para 
r Pal izar tão pn.triotico cf.e.siclt>n•tmn : app!icar rigorosamente as leis, 1Jlum ~nad.as
pe!-0 <loutri na, pelos .princil)Lois de direito . E' preciso cercear quanto p.csswel O' 

arhitrio, eliminando as opiniões ind "viduaes destitu idas de qua•lquer ·fu ndamento, 
,;em a mais fra.ca base scientif'ca, que podem levar a .resultados como este de 
se "mpetrar um /w.beaii-cor1nM para resolv0r t:ma questão méramente politiC'a, _o 
que é tão- repug na.nte ao ;no1;so direito. ce>mo, .por exe.mplo, inten·tar u.ma acçaa 
d e · reivindi.caçao ipara annuUar u m ca$allllen.to ou uma acção possessoria para 
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r e'séindir uma .concordata ; opiniões que vão a.o excesso de usar <le expressões techni-
cas conhecidissitnas, da·nd.o-lhes um sentido orig:i'Ilal, extravagainte, c<>mpletamente 
dc&c<>nhecido, contraT.io · a uma· traidição in•interrupta, sem . amparo IIlOs princ1p10.,, 
juridicos, re.pefüdo ,por todos <>s que '5e teem occupado competerntemente do assum-
pto, o que é um <los nrais graNes · in<licioo ele deca.den.cia de ·uma sociedade. !No 
começt> de .seu esphacelannE'Ilto, costumavam os velhos romanos, sob-rev .ventes a 
um periodo em que a.1n<lla havia um · ipouco de ordem e de •grandeza, repetir e3ta 

J)hrase desoladora: ccnos equidem . v·era rerum vocabula amisi.mus». 'illm verdade até 
esquecemos a Si•gmLficação .. das ,pal<aivraS.» 

G. Natal. ·- Conheci do -pedido :porque, para ju'>gal-o, nã.o precisa.va entrar 
i10 exame da questão «.propriamente poli>tica» - a de sa·ber qual dos dous camc 
·clidatos á. Presidencia do Estado do IRio de Ja'Ileir-0 •«havia eff·ectivamente -0bt.do 
a m<iioria dos -sufd' ra,gios ele':tora.es», .materia que a Ccmstituição do Estado at·tri-
bue ex-0lusi-vam-cn,te á. sua· A.ssembléa L egislativa, sem recurso para outro qual-
quer poder extranh-0 ',- federal ou e.;;badual. 

O .que tinha a •verificar prié.viamente o Tr:•bun.al .para conhecer ou negar a 
o-1·dem ·referida ·era - se· a cA.!ssembléa LegisJ•ativa do Estad-0, quando procedeu 
ao acto .puramente .político aa a.puraçã'o da•s eleições para IPresi<le:nte e .pxoclaimou 
eleito o •hm.p ~t rante, esbava 1%ahnente cons tituída, pode>n do assim deliberar "'a:ida-
mente. 

•Como bem accentuou 'O accõrdão, nã-0 hav.ia no Estado do IR.io de Janeiro. 
uma dua.lidade ae assemb1éas, isto é, duros tunmas· de Deputados, cada qual com-
posta· de 45 membr.oo. a .disputarem •entre si a legitimidade de sua eleição; mas 
urnia: Eó Assembléa na posse legitima ·e i·ncontestada de suaa funcções cO'Ilstitu-
cionaes, e que, de.pois de haver ~e constituído com maioria rubsoluta pJLra a instaJ--
lação de uma sessão -extraordin aria, ao ·inatallar-se, sci·ndira-se <em dous g-ru p-os, 
- um em ma'oria sç·b a .presidenc.ia i!leg.al do fVice-iP re.sid·ente, outro, .em minoria, 
mas sob a direcção da !Mesa Jega'l. 

Esta questãlo <la legalidade · de fu'Ilccionamento da "<\.ssembléa, a.:<ém de ·perfei-
tam :;rtte compatível coon as .fõrlflas ·summa r issim.as do processo de habea.s-coqJus, 
por depend·er apenas <l-o exame ele t extos da .constituição do Estad.0 e do Reg.i-
mento da Assembléa, já. ha0via .~i'd-o ·resolv.;ci.a por daus a.ccõr.dãos do Tribunal , e, 

a .. meu vêr, .bem rresolv ida, JJOrquanto, conferindo 0 Regimento exclusivam ente ao 
Pr.esidente da .A.s&€1l1llblléa a 11tt ribuição de interpretar as suas disposições,' e, 
a''Ilda mais, v eda.n<lo-·lhe 'Ilos casos <luvidosos, a consulta á ·mesma Assemb:éa, que 
só por um proj ecto de lei, com O;s tramites d.os ,projectos em .geral, poderia alterar 
a Jnterpr•etação, uania veiz que, no uso dessa faculdJade, o Presidente aeli.berou 
que o mandato da 1Mesa eleita €<)1 uma sessão ordinaria. ·prev~leceria .para a se~são 
extraordinaria , e a Assembléa nã'o rev-0gou pelos me·os legiaies essa .de:iberação, 
d everia ella subsistir para todos os effeitos. >Sendo a.ssim. •«SÓ» ·sOb a dire-cção 
nessa 'Mesa •Podel'ia validamente deliberar a AssembJ.éa, e, collllo a maioria d e 
seus mE•m>bros a is.so se tive<>se .recusado, per<leu o caracter de orgã!o legal da 
As.sembl<éa, que passou a ser unicamente repres•m·ta<l>a ·:pe1o outro grupo, que se 
compunha de 118 •Deputados, quando '° «quorum» >estabelec.ido pelo art. 19" da 
R efor.rJi.a .Constitucional, para -0 caso ·de !mpossib.li d'). de ·de funccionamcnto, por 
falta de numer-0 durante mais de qua.t ro dias, é o d·e 16 Deputados, 

'Não havendo, ·niessas CD'Il<liçiies, senãJo 'Uma tA.ssembléa no Esta.do do fR.lo de 
Janeiro , não poderia •have r <luali.dade .ae apurações de eleição e nam duaJ 'dade 
de Presi<lentes. 

!Ora, t end.o sido o impetrante o candidat-0 •Procln.ma do ·eleito ;pela ·Assembléa 
iegafo1ente con.stituida , por ·funcc\o·nar »so:ii a direcçãJo >da 1Mesa legal e ·com o crquo- · 
,.um.» con-stituciÓIÍa-1, ·li•qu.ida · erfi; '· a si•t'tlação juridica, que ih-v·oeara pera ri te 0 
'Trtbu'Ilal; .para · reclam1a.t a;; .gaFant 'as á. Ji.berdade· de ioco.moçãci necessaria ª·º 



e.xercici-0 dos direitos decorrentes da tal situação, liberdade a meaçada, como 
demonstrpu, de imminente cons trangtmento. 

•Por essas razões concedi 1a orde m impetrada, .não obstante se r dos que não 
dão ao instituto (\o· ha>beas-corpus a amplitude q ue lhe dá o [Relator do a:ocô1,dão, 
Illas ·d·oS que como o Sr. Ministro .Pedro Lessa, que cqm· rt:anta felicidade synthe-
trzou a doutrinia· a respeito, o mantém dentro aos Ji.mites que Jhe tem traçado a 
jurispruden<:ia do 18-upr~o IDr:bu·na:l íFed-0ral, por uma já longa .série de decisões. 

P rxl?-o J!Hb·ie lH, 'Vencido. - «'Ü ünpetra·nte pediu ao Tri•bunal · uma ordem de 
habeas- co-rpus preven.tiv-0 em favor do \Dr. Nilo IPeçanha, .apara que este possa, 
no d•ia 31 de dezembro do a nn-0 corre nte, se empossar no. carg-0 de Pres' dente do 
'Est a do do •Rio d e ,Ja'!leiro, para que ,fo) eleito, po r suffra1glo popula r dlrecto n o 
d>a 1 8 de julho des te an·no, e como .taol proclamado pela Assembl'éa !Legislativa , 
em.· sessã!o r ealizada .no dia . 2.7 d.o· m esm o mez». Q accórdão, mi seu . dispos itLvo, 
depois d e apreciar a .preliminar, •concedeu a ordem impetrada na fôrma elo pedid o, 
isto é , paua qu e 10 :paciente .«possa, Hvre de qualquer constrangi.mento e assegu-
rada a s ua .Jiberdade individua.!, prnetrar, no dia '3 1 do mez de deZ'e.mbro co·rrente 
no IPalac· o da ·Preside.ncia do . !Estado .ao •Rio de Jan'eiro e exer.cer suas 
f uncçõ e.s de Pre .sidente d-0 mesmo .E\Sta:do até a expiração do praz.o do man-
da.to, ,prohLbido · qualquer cons·trrungimento por parte ·das autoridades e funcciona-
rio.<; · ·&S t ad u·a.es ou ,federaes, assegurada a .execução da .ordem pelo Ju >z '.Federal 
da S ecção do IRLo d e Jane;ro, cumprindo ao me1i m:o Juiz r equi sitar d-0 poder com-
;petente a força qu~ jµlg·ar predsa pa1'a o .cump.rimento des t e a.ccô rdão. ,, 

A decisão, com ilJrecisão cuidad<Jsa, assegum. ao ·pa<!ienrt:e a . •l hberda<le Indivi-
dual , com -0 d ire:to de, 'livre cl<i qua.lquer coacção de parte aas autoridades ·federacs 

" esrnf.iua(,.. penetrar no Palacio da Pres idencia para o eEfe'to de exerce r as fun -
cções de Presiden te do Estado. 

INem mesmo as instr.ucções a-0 J uiz executor escapam á previdencia do accôr -
dão, qJOis entendeu a maior·a do Trfü u nal que eHas devia.m fazer ·parte inte.graontc 
do julgado, e por -i sso autorizou desd e logo q u e o Jui'z executor r eq uisi t asse, de 
quem d<i dircLto, a. torça indis.pensavel para empossar ·o paciente no cargo, como 
~e pudesse o Ju 'z inferior '!legligenci-ar -Osse seu elrmentar de.ver. 

O habeM-CO?",l~IUI , 1110 conceito commum, que é a'Qu·ell e de que se ser·v iu a 
-nossa Constitu ição no art. 712 § ·2·2, é dest inado a a ssegurar a li·berdadj) indivÚlual, 
de cujo uso e ,gozo dependem o exercido de outros <li re 'tos e a satisfo'ção ele deve-
res de ord-em 1noral. A·ssegurando-.se e 1garanti'Jldo-sc a liberdade ind ivi.d ual , coacta 
ou em imm.inencia de coacçãio . por abuso ou illcgal' dade d e poder, tem-se ·i·nodire-
ctamente as.<egurado o exercicio d e outros direi tos, qu e sem e!.le serja,m lll usorios. 
Mas, nem de a ssegu rar u m <mtro clirc'to d·ecorrente da oliberdade individual se 
poderá <led uzir, com Iogica, qu-0 com o lw bea.8-co1·p1is se possa garantir o exe rcicio 
de qualquer ·direito violad.o, e restaurat· uma relação juridica pertunbada por 
abuso ou il!egaJi.clade de ·poder, para cujo effeito o direito jud iciar io .prescr eve 
fórnnulas es1iec iaes. 

!Se por a,bu~-0 ou iHegaJi.da de d e pod er o dire ito ·de proprled1tde é p ertur·bado, 
e .o pro·pricta,rio mol esta do no .seu direito d e ·li·vre u so e gozo da swa nro:p1"edade, 
co.mo n a sua !Lb erda.de d·e ·n ella C'l'l>trar e sa.h ir, ·o habea .. ~corpn3, não obstante asse-
gurar a li·b'e1·dadc d e «em.tral'll e «sahir», de «ir» e «vir>>, não corri ge, com ef.ficacia 
as pertu1·.~ações ou espoliações porventura· Yerificad!v3. Para esse erfeito dispõe 
o direito jud 'ciarlo ele outras fórmas proces·su aes que assegut'3.m o exerclcio dó 
livre uso e g-0zo da proprie<lad<0. Que r isso d izer q ue, :não obstante o ll.abeM-
co1]nts, indirectamente facilitar o exer clcio de uma faculdade o,u direito, o que 
e\le diTCCÍll•mente g 1tran.te , Cffi a:Jisoluto C <!Offi etficacla, {; a .Jiberd ade indlv'dual, 
á •liberda dé physica. 

'Óesde o éodlgo de Processo Crim:i'llnl de .18.3\2 até a re forma j udlc·aria de 
1 &7•1, que ampliou aos casos de ·imminencla de coacç;ão, e creou a responsabl-
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lidade crimi·n.a:I da autor'<lade que houvesse autorizado a coacção illega l, o habea.s-
co1·v1i.s foi s empre en tendido pel-0s nosso.s jurisconsultos, .e applicado .pel-0s nO.%OS 
trfüunaes com.o uma igarantia da Ji·berdad-e indiv 'dual, exclusivamente. Assim tam-
bem o entendeu a nossa j urispru<lencia ·nos primeiros annos da Republica, potque 
a!Hi.s essa g a rnntia indiviqual, hoje incluida na,~ gar;mtias que a Oonstituiçãb 
offerece a tod·os os haibitantes da IR~publica, não lê u ma cr-eação d·o novo regímen , 
em torno da qual se legltlmem corr en tes de opi·niões d iversas. ID!la v inha do 
r.mperio co.m t odas as s uas tra<l'ções, com a su<1- jurisprudencia j:â .formada, e com 
mais de meio seculo de exls tenoia n o se io de nossa ·leg.islação processual. 

O legislador co.nstitulnte, recelamdo quiçâ de,xar ao ar.bitrio dos Estados en-
fra.qu ecel-:i. nas suas leis de :processo, ·incluiu-a no titu lo Decla.rações de iDireitos, 
de mod-0 a estend·el-a ia. todos os h abitantes do territorlo nacional e a poder ser 

a sua intogrida de assegura.da originariamenb~ ou em g1-ã.o <le r ecurso pelo Poder 
F ed·era.l competente. Por isso ex"]'lreesamente a iQonstituição estatue no art. &1 que 
as decisões d-a J.ustiça -local, em materia de sua co.mpetenc'a, não põem t erm-0 
a.os processo.s se se tra.ta de ha,bea.s-co1'1n1s. Previdente foi, pois, a nossa C-Onstl-
tuição <ionverten<lo essa garantia, outr'ora ma.i~ <le natureza. processual e.m ga-
ran tia co.n stituc' onal, po1<qu e cerceou aos E stados a faculdade de ia.lterail-a ou 
modii!'ical-a 'em p:rej u izo ·da IJ.berdade i·ndividual. 

Mas, se as restr>icçõe.s que porventura os Estados nas suas leis de processos. 
pudessen1 impôr a-0 habea.scco1'pUs constHuir' am um perig-0 para a •liberdade indivi-
dua!, não menos perigosas pnr a a c·rdem no~ F.stadoo, para a ha1·moni a elos pode-
res p·olit.icos da União e dos Estados, são a-• immoderadas ampliações que o Su-
premo TribuT.1al tem entendido, em sun ~a.bedori-a. dar a esse :pre~eito const' tucio-
0na1l, -com tal exaggero que o ha.b ccu-coryni.~, que não é senão um remedio judi-
c ia ri o de impedir ou corrl0gir apusos da autor 'd ade. esta. convertirlo nu.ma fórma 
r egular commuru e ordinaria cl p pedi r a decla ração de outros direitos, que não 
os concernentes â liberdade individual. Com elle e por elle se ·invest em funccio-
n a ri os publicos n-O · exercicio <le suas fu.noções. se conferem fun cçõ()s p.oliticas 
electivas e 'Va e-se mais ·longe ainda, no requin te de bem servir a 1J' b erdade : :pe.ne-
tra -se no inti.mo da consciencla :humana, e assegura..se, coni a fllrmula solem<n.e 
cl~ um julgado, a liber,dade moral -0u, n as a ureas ex-pressões do accordam «acti -
vidade moral, puramente abstracta, sem n eceRs 'dade de ir e vil'>>. 

.O Judic iario , n-0. con ceito cop.1mum e vuLgar . inst;.luid-0 para decla rar o direito , 
ou r e,t.o urar a integridade <las •r elações juridicas violadas , porque pa.ra o Ju ie 
o direito é um neto ou f.acto da v'd-a exteri'or. que a lei de·fine e ga.rante na fór-
mula constitucional universa11n cnte con.caig-rnda. õe que «n inguern é o-b1".ga,ao a 
fa zer -OU deixar de faz·e,. al1<rnma cousa senãlo e.m virtude de lei» t ran sform a -se, por 
via de ll a beas-corv1is cm tri-bun ii.1 d.e conscicncia, ao pretcmder na nítida locução 
do accórd.ã.o, assr.gura,r tnmbun um ph eno.meno da vi.da psychica , «u ma activiaaae 
mornl ,puramente a·bs tracta» . 

!Se para quem j u lga o direito é a 1'orça e a coerç.ão, cuja m ai s V•iva expr~ssão, 
nns sociedades policiadJi.S, res'de ·na propr!a organizaçãlo systematica do Judi-
ciario; se .me.\'.mo o direito sub~ect;;vamente considerado como «facultas a.gcndi», 
no dizer de •Ch ironi e _..,bello (lpir. C iv .. Parte Geral), eSCapa ás cogitações do 
Juiz, .po rque uma faculdade que nã o ~mana da lei não é direibo aos olhos <lo jui·· 
gador, cuja missãlo é ·interpretav e applicar a lei aos ca.0 os occunentes como e 
por que processos coercitivos p-0qerá o Judicia ria assegurar essas situações psych'· 
cas, do 1'ôro intimo de cada um, de que d!â moticia o accõrdão; s ituações que não 
se ·ex teri-0riz.am. que n ã!o se ·cor:p0 rificam em acto.s e factos, e das quaes só p oderâ 
ser juiz o sP.u proprio a.gente e pacicnte simultaneam ent e? Qu e direifos ~ão ess~ 
qclecorr entes da qualidade de cidadão ·cu jo desempen.ho se caracteriza por uma 
acti-vidade moral pu rame.nte abstracta, s·e.rn necess ' da de de ir e vir,, a ique al.:u ae 
9 a_-ccórdãio? 

Ensina,m os manuaes de moral e os elementares ccmpe.ndios de Direito que 
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(,acti-vidacle moral .puramen te .absüá.cta» ~ o liv·re arbitrio. Um m andato jud'cia_ 
para ga·rantil-o se não fo·sse uma i.ngenuidade, s·eria pelo mencr; . u:m attentado ã 
consci-encia de cada um, scr ·a a n egaçã,o desse es tado p sychico que se pretende 
garamtir, mas que .não encontra coerção nO mundo exterior, nem m e.sn1o nessa 
suprEima.cia delirante do Judici-ari-0, que asse-ma nos scenarios das lut11s part'da-
rias e po.Jit' cas 1mra · dirinür contendas de su•a natureza pohtkas, desde o r-econhe-
cimento de mesas de isse:mbléas legislativas .a-tê lá i-twe:tid urn de ca.rgos politicos 
originados c1e ·e.teiçã.o po·pular . 

.Nem porque o pr€ceito do art. 72 §' 212, ela Const'tuiç&'o F ederal deixasse ce 
alludir expre.%amente 1á !'.berda.d e indiv id uar se poderá •le·gitbmamen te concluir 
que o .Jegi.slador con.stitui·nte quiz que todo e qualquer d ireito fosse summ aria-
mentc, de pia.no s·em f.órnna e estrepito ode Ju:izo apurado e ga rantido por ·vià de 
hctbeas-co11J11is_, J)Orquanto 'e-ssa garantia 1não _foi um a imnovação ao regímen, e o citado 
preceito cons tituci-0nal, num.a •fó rmula feli!Z e precis.a, reuniu nUrn " unico conceite> 

aquillo qu e o Codigo ele Processo ele 1832, cem a ampliação ela Reforma Judiciaría 
de 1·871 , j 1á h a·v ia consagrado. T a.m•bem .na p1Ja patria de ori·ge111 , cerno -0s Estados 
Unidos ·e nas 'Rep ubli-cas sul-aim.ericanas, o h<Abeas-co1·vus não ,é d·esHnado senão 
pa.ra· garantir a J'berda.de indrvidual. 

-Blackstone, .segun do refere A. ~<\ ,!corta, «Garantia Co!Í.~ tituciona-1», pn,g . 4.6, 
estuda·ndo o hab ecrn-co111nis em fa·ce ·de .,.eu objecto directo , dá-lhe sete modalidades: 
1ª, cd1a'beas-coT.pus a.d responclendurrrn; .2 n, -ccJiab eas-,corpu.s acl satisfa cien.dun1>>; 34 ,. 

«habeas-corpus ad prosecuendum»; 4ª, «h a beas-corpus ac1 t estificandum>l; .5a, «l1a-
beas-corpus· ad d elLberandun])); 6", «h a.beas-corp us a,d faciendum ct recipirnclum>l; 
7•, «h a.beas-corpus a d subjiciendu:m.)) . De todas essas modalidades, segundo o seu 

. ol:>j,ecto,. a mais ·cammum é o ·«subjicienod um>l , conhecid o pelo nome generico ele 
l~robec!fb'-co&·~~i1s, iras f.in. ·cada un:a <l.ellaa é "-e.mprc a liberdade i-nd'.;v:idual que está 
sempre em ca.us a. 

Ampliar o ·ha beas-corznis a outros clü·eitos que 1nãlo a lLberda,de ind.jvJaual 
e os que dell a il ecorr em, ê o·bra de aTbitrio ·do in.terpret~ e applicador desse pre-
ceit-0 da •Constituição; ar.bi.trio que affecta -0 presti gi o d-0 Judiciaria . e e·nfraquece 
a eftfica c:a dest:a :ga·r.antia constitu.cional. 

tA.àmitta··Re, po11éro, só e~ beneficio da argumentação, quc o habea., -oor1nM 
res;gua~da tambem · o .exercício d e tod-0 ·e qu a:qu e-r d-irei to, o que é certo e está 
CO'nsa.grado na Const itui çãki e saigrado pela un 'forme e co.nsla·nte jurisprudencia 
do .Supremo 'l'ribu nal é que as questões de nuturez.a política escapam á compe-
tenc ia do Ju.diciario. Ora, nada h a que tã-0 profund.a.m:en.te entenda com a vida 
poHtica ele u:m ·Estado ou <la Un'ão com-0 a 01-.z a.nização· cla,s Mesas de suas Assem-
bléas L egislativas e a in'Vestidura elos chefes do Executivo: uma entende com a 
.inclepen Ç!cnci:i. do •Legi.s.Jaüv-.o e a outra co.m a do Executivo . Ln·tervir o .ruai cia·r io 
na o•rg:aniz-ação e funcciona•m.e:nto. do-s outroB or.gãos do np1pa.relho governaimünta1, 
qu a;lquer ·que seja a .fóroma duclici a.J e.mprega<la e os motivo~ que provocara m :i. suR 
j,nteit·ferencia, é ai s ubversãlo ido l'e.g·im·cn, ·que assenta na inde.penclencia J1arm·onica 
d os den·ominados podere·s po!Hico.~; é a dictadura of.ria e inap"pella'Ve•I do Judi-
ciado. ·que a titulo de haver proferid-0 uima decisão, investe contra :i. autonom'a 
dos Estacd-0s, arrogando-·se comp·cteohcia que n Constitu i ~1"o não lhe conferiu e 
USUt'oanclo attribu;ções privat'.v"s d cs outros .pc,c1 e:res. 

Se é cd.rrisorio)), :como presu1n.e .o accórdão , ·re-st ringir o habea8- cÕ1YJ.n ts ao seu 
velho, ·~ rad.ici.onal e univ.ersal conceito de exclu siYam é:nte a ~r;e,g-u'l·ar a .J ihcrdade 
rn c1iv1c1ua..J e o ·dire ito ide «ir0> e "'vir", q ue lhe é i.nh ercnte. não se pó.de, entre-
tafito, i:rieigrur, e•m sã co.nfrn'encia, que ·O · po·n to de ·vis ta dos volos· ve:n.c idos se nã;cr 
tem o •m1erito das novida.cle:\.s attra:hentes, vale- ao 1111 eno.s i)e].a sua · tradição. ipelry 
respe'to deyido ás attri'b uiçõc,s coinmettidas aos outr.ce .poder.es e .pelo espiri t a fe 
ordem q u e e·lle r ev ehi , flf"stando discrcta111 .~1itc ela serenidade impa~s'vel do Judi-
ciado a.s lu ta·s partidn·rias ?,paix-0nn-da.s qúc teem outro ca-mpo .ae acção mais vasto.» 
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J . L. CoeUio e C<.éi1111.Jos, v enctdo. Divengindo elo .venerando -accórdão, obedeço 
.a p i·hncipios e conceitos, que -sempre sustentei, e edn stRm dos :Annaes do Con-
_gre~sv Nacional. 
· O r>re~•mte juligaà o, sem prec<1dentc nos an.na e·s judi-ciarlos, -só encontraria 
Ê'imil"c no cnso do Juiz do d' stricto de -Luizia.nia , em . 18;713 , dando posse jud·icial, 
com auxilio da fÓrça, a um do.s pretend entes ao Governo do ·E stado, seu correli-
gionario. Semelha.n tc facto, iporlém, n ã,o t eve cx·to e, profli-givdo no 13enac1.o !1-1.me-
ricauo e .pe;los püblic·ista·s, nâJo mais se produz.tu em parte á.l g:uma, · ·que me conste, 
::!! ni?.,u ser .a.g ora no !Brasil, pelo s eu lnais c !cva do Ttibunal. 

Ex-pôr a ques tão é vêr-se-M1 e a inviab'li-dade. 
P·ede o impetrn,ntc .e de.feriu-·lhe •O T-r-ihuna·l, seja o 1rncicnte Senador Nilo IPeça-

n hn, e:mpos~a ·do como lPres id ente eleito- do ·IE.st aao do IRio de Janeiro, recon·hecido 
]lpr u·111 a. fracção da t..'\..sse·mb::éa, e a-sseg ura.id o o EX·E>r cic ·-0 - .do carg o por todo o pe-
1"odo l·egal, r.e•quisitada a força . fed enll cm .garnn tia d·e2sa· .pos;;e C· exer cicio. 
Por que? 

1Pclas informações prestada·s e .notorieda d e do facto, é que ã pos•Se im.petntida 
se c·;>poria· o actual Presid ente do EGtado no interesse de empossar, como tal, 
·outn candida,t_o, o !Dr. F eliciano 1Sod1~ . que .~ e enten,de t ambem e:eito e r econhecido 
por uutra írncção- da ASsi'·mhloéa. 
' T1Hlto vale dizeu· qu e soff-re contestaçã.o o c1ir·eito para o qual se peà e o an~paro 

<lo · 1wueas-co1'1JUS. 
De lado o co·nccito jur~dicq 1geral de que o habecis-corpus sómente garante a 

1i·ber.1r.de ·pessoal, .physica ou ·d·e locomoção, ·«lll face mesmo· ida no;va doutrina, de 
'(] Ue n&o cOm·1uung o, <l os ulti1n1 os ju~·gados do Tribunal, a•mparando por habeas-
co11m s todo , direito rliquido ou incontestav.el, tolhido ·OU ameaça.do, claro ,Parecia 
<1u.e não :h avend.o o direi.to in co~te.5tav el nã1ô teria 1o•gar a ord el).1 ,ilmpetracla . 

·C<>ntam-se .por d·ezenas a<> deciroe.s não c onhecend'° de lwbeas-corvus, por 
t a l fun.;ta mento , em casos à e dualidade ,de 1Conselho·s &VIunicipaes, ·A·ssc;mb'l'éas, go-
vernndores ou dutros funcci on:;trios {le legitimirdade contesta da. Era •natural a 
extr~nh cca -da maioria ,ao Tr-ibunal, neste cre.sce·ndo d a no;va •doutrina grurant'ndo 
por haúeas-co1·pus os direitos m esmo -em .Jitigio, como ora o .faz, s em il'ól'ma n em 
figu rn ile .Jui•zo ! IE' a primeira incurialidarde da d ecisão! 

A n ega -se que esta decis ão é. corolla,rio, decaI're de dous. accõrdãos em que, 
por habea.s-cor1nis, ·o IS·l).pr·emo 'Tri-l;>una-1, p elo JJrimeiro 1ga.ran tiu a p ermanencia 
da ll\l[esa da .AseembléÇI. durante a sell'lâ<J extraor<'l·inaria •então con voca.da; e pelo 
.segundo t eve por legal a rnuda ryça rda s·éde d·a L'\.ssemblé:.t para oum·o e(f ,ficio, ond e 
fimccia·(lou a !Mesa e a fracção ida minoria .aos Deputados. 

Não faHo no ac atame nto que devo ao 'I'ribuna; , se, ·fundamentando os m eus 
vo tos v e-ncidos, e ntão. co•mo agqra, t enho tacs decis ões .por illClgaes. 

Illc;gal a continuação da J.Vl:·esa, em nova eleição, 1â. vista do art. ·15, 2° do 
T-t.eg'i-1nento, qu e n1a·n-O a ·eleger :nova !Mesa em toda sessão «OI'din-ar.ia» ou «extra-
o nd ",n aria»; .prece ito s em.p1r.e •assim en tiendi.di0 IC p.rati.oado p el a A.s•se:imbléa do 
E~ta)do , · cm ·treze BesBõ-cs e1'..'i:raordin rurias cn1 trez.e annos, que 'houve 1na vig€ncia 
do · 'Regimento. • 

\Ul~gal a muda·nça ·do edHicio, porque a IGo n·s tituiçã'o <l o 'ES-tÇl.do e o iRegimento 
1'!a 1Ass€rnbléa -só permi.tt€1!I1 eS>;a muda·nça quan do requerida ,pela ma 'oria ou por 
dou.o; t crço·s <'los D eputa.a-Os, ou deoretada ,pelo !Presidente <lo E stado, conforme as 
circumstanci'a·s previ;;-ta-s pa~a estas h ypotheses, . nenhuma •das quaes occorreu, 
s emlo a. mudança .por arbitrio da IMlesa. e da minar-ia. 

fDonde, a s eguinte ano.mal ja: a d'raeção da miµoria, - no novo edific'o, reco-
. -nhec ida . pelo .Supremo 'Dribunnl ( co.mo Assem'bléa ;' a· .fr.acçã0 da ma.ioria, no anti.gp 
<=d'fi cio, ·reconhecM·a com.o Ae.;e!nbléa p elos mais . poder·es <lo Estado, ,pelas liY.Cuni-
-<: ip aJ idadcs em .geral e JJ el-015 .;poéjeres federa-es. que cem ella se relac 'oinaram - cspe-
cialme·nt.e .jle!a 1Cama~a <los !Deputa-d.os ·e pelo •Se nado, approvando .par.ecer,es -de suas 
Commissõe!i- de- ·que _ não . havia •que tn°ter.v.ir no E'ltad,o do . 'Rio <l e Janeir.o, pelo 



funcciona-mento •r egular do.s poderes irnblico.<õ, um dos quaes a A ·sembléa r epresen-
fa da pela frucçã'o da maioria: . 

AHingiu-sc o fim ·collimado: a fracção -Oa mLnoria reconheceu P residente e!eitü-
0 paciente ; a f racção -O·a maioria reco nheceu ··eleito o seu compet'dol". 

:Se illegarn os .fundamentos, não ;pód·e ser .J ,gal a decisão, - e sua ille•gal idade 
sobretudo avulta e priina cm •face da 'Gons tituição, como se pa.5-sa a vêr : 

Seja c9,mo fôT, um facto se destaca fóra de toda a du'Vida e é a duotlidadc, 
perfe:tameqte ca·ra.oterizada, <ie .poderes no !E's tado, e .por .tal, se te r.á em breve não. 
sómente um, mas dou.s igoverm-o.s no E s tado . . E' a q u«estã,o a dirimir. A quem com-· 
pete e como fazei-o? 

A .competenc'a não s e presume : ·só .ex i.;te quando a lei a declara . Nã,o é attri~ 

bui<;:ão privativa de qualquer -Oos ,podt1res da União dirimi r a dualidade de .poderes. 
ncs !Estados. Não a .tem ·O iCon grc-,;so (IConstHuição, art. 3-4 e "Pa·ra,graphos). Não 
a tem o •Po.c1er Executi'VO (art. 4-8 e .para.gr aphos). N>Lo a tem o Poder .T u·dicial'i<;> 
•(a1't. ,ffQ e pa rag1ra.phos) . !Não a tc.m, ·eE,pecialmcnte, 'º \Supremo Tr"·buna.J (art. ,59, 
e pa,ragraphos) . 

. ·Es·sa com petencia .ê ...,..- ·sim . .. conferida ao Govern o Federal, . autorizado a . 
intervir nos negoc ios peculiares dos E.<;tados ·para manter a .fórma •republicunct 
(art. 6•0 , n. 2), a <:JUe a.·dualidadc d!á eau&a. A d ualida-Oe a·ffccta a f6rrua rc pu.-
blica na .po·rque . presuppõ e ·a i.Jl (Jgit ;m idade, .a falta. _ae· re.presentaçã!o: e som a . 
representação não .;ha a: :f6rma · repubücana. .-

"Governo .Federal 'ê o ·COnjunctE> dos .poderes, -0 .que não quer dizer a sua cor{-
comitancla; ,porque · sómen te agem os po-Oeres . poLiÚcos - o .congresso. e o !Poder .. 
gxecutfvo, segundo a opportunidade, ·sendo que o !Poder Judiciario, sem parte na 
inter.venção, conhe.ce a.penas do& factos· <que :·ncidam €•;,n sua f uncção ordina·rla. 
se ha: d e!ictos a . .punir', ou ha 'dire.itos in<l.lviduaes a garantir. . 

,. . IPor .isso, . çl ·1'< •Cooley, . o Poder (Judiciaria qua.si não t em ·funcçã!o · na lntc rveif-
çã!o. E T ancy a,('l ianta qu e as !Côrt<\s . se limitam a executar a lei como a ·enn>0o ntram. 
E 'não . t em f. uncção porque a duRli-O a·de de pôderes .. a fúr.ma i·e,publfoana, a · inteT~ 
,;enção, são maÚria polHica, exclusiva•mente po;Jif.ca. Seria inf.indavel e d esne-
ces1;aria a mençã'O .de pub!.ici.stas e ares tas de todos 01< paizcs federados, em con--
fi rmação <les te a&serto. O •Poder Ju·diciario não conhece , não d'a-lmc questões poli-· 
ticas, salvo exce,pções · expres.~as em lei. · 

R efere Bryce o 1r1go'roso escru·pulO' com que Ma.rsÍ; nll , o <<.homem provldeneiah>· 
dos americanos ....:. se ahstlnha de po,rntrar na esph era execuüva ou 'da con trovers ia 
polit':Ca. 'Hamilton, na Cónven.ção de seu .pai:z, ·desvanecia os r eéeios de d.lota-Ou ra 
da •Suprema Côrte, a-f:fi1,man do «>ere-m tacs receios ;.nfu'ndauos, .por isso que a es'se 

·ai.to Tl'ibu nal não 'Secia· permit tido ·o ccmhecimento d e qu estões po.lit ica &, <:m que-
º despotismo e a tyr·ann '-a ·po-Oem· facilmente mrun·ifesta:r-se . .Igual ju&tificatLva 
fizera entre nós ·o Governo PTovrsorio, a o bratar · das .prero.gativas ·especiaes da 
Magistratura '.Fed era·l, .affirman do não •haver ,perigo , pórque o P odei- Jud iciar!\>· 

·nã'<i t eri!t que .de·ckliJr .:quEstõe.q poJ.i.ticas em que o v eri.go poderi a lrnve1'. 
iE Carlier cl<á forçit jurídica a essa·s affirmuções, d izendo com a Cõ r te Suprema· 

no caso de .Bennet: que <<'Os : tribtin·aes ãe ·Justiça não :foram institu idos como 
. guardas dos d.Jreitos do 'POVO senão · como pro tectores dos dh·eitos indiv1duites; q ue· 
é sua 1n issão assegurar». ~-

Ol:Yjecta-se, entretanto. que o ca·so · em que.; tão é jurídico, e não sómente poli-
tico, porque ·iJ.a um direi to a garantir e .u m Jiti!gio a dir imir : 1<Q u~d. indeJ>? nel')l 
todo · litig io é ela alçada jndi<>iarin . .Não o •é o Ji tigio 6obre a eleiçã:o pari). ID epu.-
ta<lo, !Senador, Presiden te, etc. 

«Ca.'los ha, escreve .cooley, 'em que os departamen.tos poli-ticos sómente podei;n· 
de\.iberaT, e n ão vodem s·er s ubordinados á ap reciação ·dos· tribunaes . . Ba casos 
em que as Questõe,5 «são mé ra,mente politicas", e não podem, porta nto, t ornar-se· 
objec to de uma .d'e manda f.undada na .Je i ou. na .. eq uidade entre os !Higa.nte.s. E'. 
disto exemplo quando se contende sobre a legit imidade da autoridade do .Estado,. 
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quando o 1Cong.resso ou o lPTesi-dente i·nt-e!'vêm para garantir a certo 'Estado a 
fórma a·epubliçana de Go·ve rno. •A dec·são que os departamentos politicos 1noferi-
r em é fin a l e conclusiva ... » 

Ora, q ue a dua,lidade de po'der es nos (Estados é materia fundamentalmeo te po-
lítica, affirmam quantos tratam esses assu m ptos, entre os qu~es o juriscof!SUlto 
Ruy Barbosa, -em termoS; inequi.vocos, posi'l ivos, chegando ·a . ·d'z eT, citando !Hare. 
que «toda n gente sabe que, subordinar a<tbr-ibuições desta O'l'dem â ·insta.ncia revi-
sora d·O.s tri'bunaes, seda contrasenso e rematada confusão. (Act. Inconst ., 
p ag-. 1.3·6.) 

:Não ha n a legis~açã•o e 1na jur:.sprudencia. c.:'\sos de rnterve.nção nos negocios 
peculia1,es dos Estados, pelo Pod·e.r Ju'dioiarlo. iNão .foi d i•rimld a a <'lualidade em 
Rhode I sland, na Luizfania, no Texas, etc., senão ,pelo 'Poder L eg'&lativo e p elo 
ExecuUvo. iNo 'Mexico é o !Senado a quem compete. O lPode•r Judicia rio, em caso 
.al·gum, .em parte a·J,guma, sal V'o. o citado caso da ILuiziaonia, que não va leu , e a 
d ecisâ!o a.g·ora, o Suprnmo 'I'ri'bunal, a qual ( po~ qµe não d· zel-o?) corre tumbem 
o ri sco de não val-er. 

·E -oomo nãoo? .Se a dua Hda.de d·e gevern-0s .se rewlv-e p ela >ntervençãoo; >Se desta 
. o !Congresso e o :Poder !Executivo é que conhecem; se, por lei ou a.cto .Jega·l, se 

ver1fica-r que não •ha IPre<;idente re·gularmen·te eleito no Esta·d.o do !Rio de Janeiro, 
ou que -0 ·eleito foi, nã!o o ;paci·ente, mas o se u 1competidor, não à1a como juridica -
roent·e duvidar dessa d eclsã-0 possi'Vel -do 1CongTesso ·;,, d·o Poder .Execut:vo. !E, se 
constitucional essa r esolução , a .consequenc'·a não s·oM: outra senão a insubsisten-
cia do lwbeas-corinw ora concedido no s upposto da legHimida de do paciente como 
Presid ente eleito, legi ti-m '<'lade que os .poder es competentes não r econ.h-e ceram. 

Não seria novi-Oa<'l·e . .No Juhzo ordinario, coqcedido o l•abeas-c01·pws, não 
obsta-nte prosegue o processo q o impetra.o.te é pronuncia<Lo, r·ca a ol!'dem sean 
.effeito. Na ordem p oli tica 'h-a já o ,precccl-ente deste m esmo Tribunal, que h a·vendo 
concedido -uma o.r.dcm d e habe«f -cor7ms a uma <'las . Asseilllbléa·s do Plesino Estado 
do .Rio de Janeiro, lia cerca de quatro annos, tendo o 1Senado reconJ:iecido J.egitima 
a -0utr·a Assemb1'éa, e ass·m •se manifest a ndo tambem a ICommi·ssã.o respectiva <'la 
Camara dos D eputados, ·e o Pode~ !Executivo, -en.cerrado o Congresso, 1:econ.h ecen do 
por <'l ecreto a. mesma AasombM!\. res olveu o 'Suprem.o Tri'buna·l archivar 0 habeao1>-
corvus concedido, ;po.r jiá s em razão de :5-er e inexequ fv eL 

E, se os pod-eres politicos cp·nhecerem .a-o. caso em questã:o, se o Sup·r em.o Tri-
bunal ·reo;olver ago ra , ·como r eS<jlveu então, que se11â. o accór'dãio? «Tellum imbeH~ 
sine · lctu>>: Sem o·br',gatorieda<'lq para aquelles pod-eres. 

Não d·esconheço certa t en<fencia, de aligum tempo &uggestiva, <'la tPrepond·e-
rancia jud-lci·a'l'ia na 01ossa onga1nlliação ·P-Olitlca, pe;Ja -0bri0g•atoriedade absoluta dos 
arestos e.m -relação aos .outro.s poderes, no pen.gar dos adeptos dessa -Ooutrina. Não 
ha multo, em 11.lina reunião de 1>rofiss'-0naoo, ouvi um ·discmrscr de valor, attrlbuin-
do-se funcções ·ta-es ao 1Su.pr<€mp IDr.ibunal, a cuja a.cção não escapa,•am as m;i,is 
graves ques tões poJ.itica.s. 

IA <'leclsão JJ.resente se enquiicdra ·neste.s moldes, se nã:o ·é a sua repercussão. 
· Eno g.rave se me afigura E,1 nova doutrina, d esde que independentes e iharuno-

niccs, a utonomos e coordenados são os poder es publico>S. 
iNão ha poderes subordJ.na.çtos, .na e~.pher·a de suas attribuições. Se o !Poder 

.Tudfoiario nã" appJ.ica uma lei J)or incans tltucional, n em P-Or i-sso · a revo.ga ; s·e' 
annulla. o acto exeoutiv-0, -em g!\ol'a.ntia do 'direito individual não sempre .fica 0 11:cto 
rev-aga·do. ['or igual, se a dedsãJo judiciar.ia in;vade attri'buições ·de Õutro poder, 
positiva, expressa, o· -poder inv11dido a tem ,por -ina.pplicavel - quanto ao excesso 
ou d€masia, r esp€itada, porém, quanto ao dire-ito individual garantido. 

IA obfi.gatori•edade ·.aa dec!sãlo, porfa·nto, •n em sempre é absoluta. S. :MUler, 
nota vel Ju i2 da •Côrte .Suprema c~m€1ricana, o reconhece q14ando -Olz : «Não lê estri-
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ctamente verdade que esE.~s ·decisões sejam, em todos os casos,. obrigatorias ,para 
os r irmos '.Executivo e lLegisla.tivo do Governo.» 

!E' a dou·trina constitucional. 
'Se .niniguem é obri.gado a faze r ou. deixar de f.ai>er senão cm v :rtude da ie i 
não se comprehendoe que poderes indc.penclentes, au tonomos, se submettam. a 

uma <lecisão manifesta mente Inconstitucional. 
«'E ' um erro , diz LBryce, suppôr que o Poder Judiciario ê o unico interprete 

da •Constituiçã·o; ha um ·vasto campo em que essa competencia se exerce ta:lllbem 
pelas outras a utoridades do >Governo.» 

E' a jurlsprudencia acceita, e segundo ella s e pron unciaram J ef fe rson, Jackson, 
Linco ln_, em momentos h'·storicos. 

A mesma inapplicabilidadoe das leis inconstltucionaes tem restricções que o 
direito e a jur'sprudencia adoptam, e que o C on.gresso .Naciona l poderá. fixar 
(•Constituição, art. •3•4 , •n. 133 ), como ·Sej am: qu e a i1ia,ppJ.lea•bi.Ji<lade não importa 
r evo.gação, só -0bri·ga no caso concreto ·e q uando exp.r esso, positivo, o d ispo.;;'tivo 
consti.tucional offcndid·o. iFóra disto ces.5a ,para os mais poderes a obri.gatoriedad~ 

da decisão, por força de sua auton()mia d elles. 
A obr'gatoriedade absoluta «qua nd m ême», .;uscltari a esses receios que H a-

milton e o Governo Pirovisorio procuraram di.;sipar de uma d icta·d'U ra vi-talicia, 
a peor das dictaduras. A roacção se faria em prejulzo do pres t '.gio do Supremc; 
Tribunal e de suas alta-s funcções em bem do pa>z, no •egi:men adoptado dos pode-
res limitados . 

. Membro do .Supremo T ri'bun wJ, .p ~nrn .hoje, como d a.n tes, e v~nho de ex pôr. 
Por ldêas e tradiçã'o, nã() posso ·subscrever, n este particular a dontr:·na a que a 
obedece a .maioria do T·ribunal. 

Notou ha pouco um grande obsewador que, de quantos paize~ percorreu, é 
o BrasH o que mais ur@ente necessidade tem de recon.strulr- se. •Cel'tarnente, nilo 
seriá por taes doutrinas e ,proceEsos que a Tcconstrucção se fal"á.. Nem ê chegando 
lenha ao bra~:ro que se domLnal"á o incend io; não ·Sel'lá pela desordem, in fr ing indo 
a tConstituição, que se r ealizan!\. a ordem almejada. O dever maximo d() Tribuna 
ê applica-r a lei, so•bretudo a dei das leis, a OonstHuição. 

1Se é rnanifüs ta a dualidade no Estado do IR 'o, não ha na icons tituição e na 
jurL«prudencia doo paiz·es federados, disposição ou airesto a que se soccorra a com-
pelencia do Supremo ITribunal. 

Não ha maior defei-tQ que o defeito <lo poder. As decisões ineonstltucionaes 
não ·COn·sUtuem arcstos, não ha jul·gados contra a verdade constitucional. E se ta e.> 
decLsiÍ es profe ridas sem f6rma n em Eiogura de Juiz·o po r simples h abea.s -corptis, 
ainda ma's se defronta o JJU'Op()sito do arbitrio. - !E' o que procurarei sempre 
evita r , no d>esem.penho do alto -cargo de que sou investido . 

. E ' que essa duulida<le não ha '- no ca·so vertente ? «'Solem quis dicere faisuni 
aud~a t»? 

Nã:o vale a pena i·nsistir. 
T a.s fundamentos de ordem Juridica, e política tambem, se qulzerem, de minha 

divengen cla , da m'!l.ioria do E g regi·o Tribun a l. 
Não conh eço <lo habeas-co1"p1w:r, e, vencido na prelimma.r, nego-lhe .provimento. 

E' o meu voto.» 
Manuel MtlrtinlL-0. - An<l••é Ga-val oanf'i. - LeO?lli Ramios. - A1naro Gavalcanti, 

v en cido. - SebasUão de Lacerda. - Gan11to Saraiva. - Oliveirn1 R ibeiro.» 

FL'1I 
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Outras declarações de voto . . . . . ................. .. .... ... .... ·. . 553 

ANINEXOS 

H abeas-corplis : 

P etição .... 557 

Debates: 

Efücurso do Sr . Astolpbo ·Rezende . . . . . ... . . . ....... ... ........ . .- 564 
" " " Miranda Valverde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 

Voto do Ministro Pedro Lessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 
" " Enéas Galvão ... .. ... : . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 573 

Dis·curso do Ministro Muniz Barreto . . .. ....... ..... .... -. . . . . . . . 578 
Voto do Ministro Mibielli . . . . . .. ....... . ... ..... : -. . . . . .. .. . . . . . 582 

" Amãro Cavalcanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 
" Oliveira Riheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 
" " " G . Natal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 
" " " Sebastião de Lacerda_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 

Accordão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 
Voto do Sr. Pedro Lessa ......... ....... ..... . .. ........ : .. . . 594 

" " " G. Natal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
" " Mi·bieHi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 

" " " Coelho e Campos ......... . · . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 
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